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Editorial
Novamente em festa!
É o C.E.U. comemorando
os 31 anos neste mês de
outubro!
O nome “C.E.U.” significa
“Companheiros Espíritas Unidos”.
COMPANHEIROS, porque
juntos
buscamos
um
dos
objetivos
principais que é o de acolher a
todos os que nos procuram;
ESPÍRITAS, porque procuramos
aprender ─ e exercer ─ o que foi
preconizado pelo codificador da
Doutrina Espírita, Allan Kardec,
tendo como lema, os estudos do
evangelho de Jesus, nosso Mestre,
cujos
ensinamentos
buscamos
colocar em prática em nossas
vidas, aprimorando-nos dia a dia;
UNIDOS, porque, através dessa união,
num esforço conjunto, procuramos atingir
o ideal do bem comum a todos:
trabalhadores e frequentadores.
E
é
assim
que
esta
Casa,
representada por esses companheiros,
unidos no ideal espírita, mantém um
trabalho diversificado, com o propósito de
colocar a serviço de todos, os recursos de
que dispõe, de modo a amparar, consolar
e instruir, renovando concepções com
base na moral cristã.
Para isso, além das costumeiras
palestras seguidas de passe, ─ sempre
tendo em vista os princípios evangélicos
do amor fraterno, da caridade e da
evolução através do estudo ─ equipes de
trabalhadores dedicam-se em variados
setores: nos cursos, na costura de
enxovais, nos cuidados com a banca,

secretaria,
trabalhos
como
diálogo
fraterno,
harmonização
espiritual,
harmonização da saúde, vibração em
favor
daqueles
que
sofrem;
a
evangelização infantil, nosso Recreluz, ao
longo desses anos tem produzido bons
frutos, e já os encaminha ao curso para
jovens ─ recentemente implantado
nesta Casa ─ a nossa Mocidade
Espírita.
Ressalte-se
aqui
a
consolidação dessa atividade ao
lado da forte adesão dos pais dos
jovens
aos
encontros
com
temáticas
sobre
questões
familiares, cujos resultados já se
fazem sentir.
Assim, temos boas razões para
comemorarmos os nossos 31 anos,
como uma casa pequena que, à beira do
caminho, é parede, alicerce, teto,
alimento e luz.
Ao Mestre Jesus, expressemos
nosso amor e gratidão, pelo seu amparo
nos nossos momentos de fraqueza
humana e pela possibilidade de nossa
união em torno dos ensinamentos do Seu
Evangelho; ao Pai Supremo, nosso Deus,
que sempre nos ampara, nossa eterna
gratidão; aos trabalhadores, encarnados e
desencarnados,
que
se
encontram
conosco nessa tarefa de Amor; aos nossos
mentores
e
aos
nossos
dirigentes
desencarnados, pela intuição, inspiração e
doação de amor para fazer fluírem os
nossos trabalhos na direção correta, os
nossos maiores agradecimentos.
A Direção

“Graças a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em
triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar
a fragrância do Seu conhecimento.”
Paulo – 2 Coríntios 2:14

PALESTRAS DO MÊS DE OUTUBRO
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TEMA

Carmen Silvia Perez Vasques

Ação da Prece
Transmissão
do
Pensamento

Filiações
FEB – Federação Espírita Brasileira
FEESP – Federação Espírita do Estado de
São Paulo
USE – União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo
USE – União das Sociedades Espíritas –
Intermunicipal de Santos – SP
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José de Abreu (Zezinho)
Viviane Salgueirinho
Carmen Silvia Perez Vasques

Silvia Helena Vicente
Eliana Barrozo Prugner
Simone Quidicomo
Simone Quidicomo
Leonardo Henrique
José Antônio Evangelista
Idalina Gomes
Marcio pires
Cristina Fosaluza
Reinaldo Marangoni
Jaime Togores
Ana Maria Magrini,
filho e neto
Gerson da Silva Gonçalves
Dra. Tereza Cristina Or

Solidariedade

A Fé
Raciocinada
Evangelizando
em família

Mediunidade
Gratuita

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

No mês da Educação, o C.E.U.
parabeniza todos os que se dedicam
de alma e coração à arte de educar.
"A grande tarefa do mundo espiritual, em seu
mecanismo de relações com os homens encarnados,
não é a de trazer conhecimentos sensacionais e
extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler
os sinais divinos que a vida terrestre contém em si
mesma, iluminando-lhes a marcha para a
espiritualidade superior."
In: “Palavras de Emmanuel” – Francisco C Xavier / Emmanuel

Evangelização Infantil
Sábados - das 10h às 11h30min
Estudo da Doutrina Espírita

Cursos Diversos

O segundo sábado, dia 12 de outubro,
dia da criança,
é dia de...

Biblioteca do C.E.U.

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!


Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
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ASSOCIE-SE AO C.E.U.

Compareça e desperte a criança que há em você !!

Vamos compartilhar
este momento de alegria !
Venha e traga sua família !

A partir das 17h
Momento Musical
com

Marcos Paulo Caichjian

18h : Palestra em família
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Da Infância à Juventude
Aprendendo com Jesus
&
REFORMA ÍNTIMA EM SEIS PERGUNTAS
1 - O que é a Reforma íntima?
A Reforma íntima é um processo contínuo
de autoconhecimento da nossa intimidade
espiritual, modelando-nos
progressivamente na vivência evangélica,
em todos os sentidos da nossa existência.
É a transformação do homem velho,
carregados de tendências e erros seculares,
no homem novo, atuante na implantação
dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro
e fora de si.
2 - Por que a Reforma Íntima?
Porque é o meio de nos libertarmos das
imperfeições e de fazermos objetivamente o
trabalho do burilamento dentro de nós,
conduzindo-nos compativelmente com as
aspirações que nos levam ao
aprimoramento do nosso espírito.
3 - Para que a Reforma Íntima?
Para transformar o homem e, a partir dele,
toda a humanidade ainda tão distante das
vivências evangélicas. Urge enfileiremo-nos
ao lado dos batalhadores das últimas horas,
pelos nossos testemunhos, respondendo
aos apelos do Plano Espiritual e integrandonos na preparação cíclica do Terceiro
Milênio.
4 - Onde Fazer a Reforma Íntima?
Primeiramente dentro nós mesmos, cujas
transformações se refletirão depois em

todos os campos de nossa existência, no
nosso relacionamento com familiares,
colegas de trabalho, amigos e inimigos e,
ainda, os meios em que colaboramos
desinteressadamente com serviços ao
próximo.
5 - Quando fazer a Reforma Íntima?
O momento é agora e já; não há mais o
que esperar. O tempo passa e todos os
minutos são preciosos para as conquistas
que precisamos fazer no nosso íntimo.
6 - Como fazer a Reforma Íntima?
Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar
a nós mesmos, um dos meios mais efetivos
é o ingresso numa Escola de Aprendizes do
Evangelho, cujo objetivo central é
exatamente esse. Com a orientação dos
dirigentes, num regime disciplinar, apoiados
pelo próprio grupo e pela cobertura do
Plano Espiritual, conseguimos vencer as
naturais dificuldades de tão nobre
empreendimento, e transpomos as nossas
barreiras. Daí em diante o trabalho continua
de modo progressivo, porém com mais
entusiasmo e maior disposição. Mas,
também, até sozinhos podemos fazer a
nossa Reforma Íntima, desde que nos
empenhemos com afinco e denodo, vivendo
coerentemente com os ensinamentos de
Jesus.
In: "Manual Prático do Espírita" - Ney Prieto Peres.
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