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Editorial
“Espíritas, amai-vos e instruí-vos” – disse-nos Kardec.
A fim de cumprir essa meta, iniciamos mais uma temporada de cursos, já que a evolução do
Espírito não prescinde da do intelecto. Ao contrário, é esse caminhar paralelo que faz o indivíduo
avançar positivamente, transformando posturas doentias em atitudes saudáveis; que conduz a
conquistas e a superações de cunho moral capazes de impulsionar o ser humano no caminho
indicado pelo Cristo: “Sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito (Mateus, V:48)”.
É na combinação “amor e sabedoria” que encontramos o equilíbrio. Para isso, aprendamos a
silenciar conflitos interiores e a buscar conhecimentos elevados porque, como ensina o Espírito
André Luiz, é quando a intelectualidade e sublimação de sentimento se aliam que “a alma alça
voos elevados”.
Assim, estudar é preciso. E, apesar da cultura da virtualidade na qual inevitavelmente
estamos imersos, a fé jamais será virtual, pois que só se revela por meio da compreensão e de
atitudes reais, hábitos edificantes, que se tornarão efetivas ferramentas para vencermos
provações.
Por isso, a par do estudo, a prática da caridade por meio do trabalho voluntário será sempre
instrumento seguro para resgatar em todo aquele que a essa nobre causa se dedica a inerente,
porém tão esquecida capacidade de amar.
A Direção

ESTUDANDO KARDEC
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Capitulo II - MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO
1- O que disse Pilatos a Jesus quando o
interpelou em sua chegada ao palácio real?
R- Pilatos perguntou a Jesus: “Sois o rei dos
Judeus?” E Jesus respondeu: “Meu Reino não é
deste mundo”. “Se meu reino fosse deste
mundo, minhas gentes teriam combatido para
me impedir de cair nas mãos dos Judeus”.
2- O que representam as palavras acima?
R- Por essas palavras Jesus designa de
maneira clara a vida futura, que demonstra para
onde deve tender a Humanidade, e como sendo
o objeto principal das preocupações do homem
sobre a Terra.
3- Os Judeus sabiam da vida futura?
R- Eles não tinham senão ideias muito
incertas quanto à vida futura. Eles acreditavam
nos anjos, que consideravam seres privilegiados
da Criação, mas não sabiam que os homens
pudessem vir a ser, um dia, anjos e partilhar sua
felicidade.
4- O que significava para os Judeus observar
as leis de Deus?
R- A observação das Leis de Deus era
recompensada pelos bens da Terra, pela
supremacia da sua Nação, pelas vitórias sobre
seus inimigos; as calamidades públicas e as
derrotas eram o castigo de sua desobediência.

5- O que lhes revelou Jesus?
R- Jesus veio lhes revelar que há um outro
mundo, onde a Justiça de Deus segue seu curso;
é esse mundo que Ele promete àqueles que
observam os mandamentos de Deus , e onde os
bons encontram sua recompensa.
6- Jesus explicou de forma clara e completa
sobre a vida futura?
R- Jesus, trazendo seu ensinamento de
acordo com o nível de entendimento dos homens
de sua época, não julgou conveniente dar-lhes
uma luz completa, pois eles não entenderiam e
não seriam esclarecidos; ele limitou-se a colocar,
em princípio, a vida futura, como uma Lei
Natural à qual ninguém pode escapar. Todo
cristão crê, forçosamente na vida futura, mas a
ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta,
e por isso mesmo, falsa em vários pontos; para
muitos, não é senão crença sem certeza
absoluta; daí as dúvidas e a incredulidade.
7- O que aconteceu sobre a vida futura
quando veio o Espiritismo?
R- Com a vinda do Espiritismo, a vida futura
não é mais um simples artigo de fé, uma
hipótese; é uma realidade material demonstrada
pelos fatos, porque são os próprios Espíritos que
vêm demonstrar essa realidade.

O Outro Lado da Festa
Os preparativos para a grande festa estão
sendo providenciados há meses.
As escolas de samba preparam, ao longo do
ano, as fantasias com que os integrantes irão
desfilar nas largas avenidas, em meio às
arquibancadas abarrotadas de espectadores.
Os foliões surgem de diversos pontos do
planeta, trazendo na bagagem um sonho em
comum: "cair na folia".
Pessoas respeitáveis, cidadãos dignos,
pessoas famosas, se permitem "sair do sério",
nesses dias de carnaval.
Trabalhadores anônimos, que andam as
voltas com dificuldades financeiras o ano todo,
gastam o que não têm para sentir o prazer
efêmero de curtir dias de completa insanidade.
Malfeitores comuns se aproveitam da
confusão para realizar crimes nefastos,
confundidos com a massa humana que
pula freneticamente.
Jovens
e
adultos se deixam
A sintonia, no
cair nas armadilhas
viscosas das drogas
Universo, como
alucinantes.
a gravitação, é
Esse é o lado
lei da vida.
da
festa
que
podemos
observar
deste lado da vida. Mas
há outro lado dessa festa tão
disputada: o lado espiritual.
Narram os Espíritos superiores que
a realidade do carnaval, observada do além, é
muito diferente e lamentavelmente mais triste.
Multidões de Espíritos infelizes também invadem
as avenidas num triste espetáculo de grandes
proporções. Malfeitores das trevas se vinculam
aos foliões pelos fios invisíveis do pensamento,
em razão das preferências que trazem no mundo
íntimo.
A sintonia, no Universo, como a gravitação,
é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se
deseja psiquicamente. Há um intercâmbio
vibratório em todos e em tudo. E essa sintonia se
dá pelos desejos e tendências acalentados na
intimidade do ser e não de acordo com a
embalagem exterior.
E é graças a essa lei de afinidade que os
espíritos das trevas se vinculam aos foliões
descuidados, induzindo-os a orgias deprimentes e
atitudes
grotescas
de
lamentáveis
consequências.
Espíritos infelizes se aproveitam da onda de
loucura que toma conta das mentes, para
concretizar vinganças cruéis planejadas há muito
tempo.

Tramas macabras são arquitetadas no alémtúmulo e levadas a efeito nesses dias em que
momo reina soberano sobre as criaturas que se
permitem cair na folia.
Nem mesmo as crianças são poupadas ao
triste espetáculo, quando esses foliões das
sombras surgem para festejar momo.
Quantos
crimes
acontecem
nesses
dias...quantos acidentes, quanta loucura...
Enquanto nossos olhos percebem o brilho
dos refletores e das lantejoulas nas avenidas
iluminadas, a visão dos espíritos contempla o
ambiente espiritual envolto em densas e escuras
nuvens criadas pelas vibrações de baixo teor.
E
as
consequências
desse
grotesco
espetáculo se fazem sentir por longo prazo. Nos
abortos realizados alguns meses depois, fruto de
envolvimentos
levianos,
nas
separações de casais que já não
se suportam mais
depois das
sensações
Vive-se no lugar
vividas sob
o calor da
e com quem se
festa,
no
deseja
desespero
psiquicamente.
de muitos,
depois que
cai a máscara...
Por
todas
essas
razões vale a pena pensar se
tudo isso é válido. Se vale a
pena pagar o alto preço exigido por alguns dias
de loucura.
Os noticiários estarão divulgando, durante e
após o carnaval, a triste estatística de horrores, e
esperamos que você não faça parte dela.
Você sabia?
Você sabia que muitas das fantasias de
expressões grotescas são inspiradas pelos
espíritos que vivem em regiões inferiores do
além?
É mais comum do que se pensa, que os
homens visitem esses sítios de desespero e
loucura durante o sono do corpo físico, através do
que chamamos sonho.
Enquanto o corpo repousa, o espírito fica
semiliberto e faz suas incursões no mundo
espiritual, buscando sempre os seres com os
quais se afina pelas vibrações que emite.
Assim, é importante que busquemos sintonizar
com as esferas mais altas, onde vivem espíritos
benfeitores que têm por objetivo nos ajudar a
vencer a difícil jornada no corpo físico.
Equipe de redação do ”Momento Espírita”, baseado nos capítulos
6 e 23 do livro “Nas Fronteiras da Loucura” de Divaldo P. Franco
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EDUCAÇÃO ESPÍRITA

Cursos
Adultos (terças-feiras à noite ou sextas-feiras à tarde)
1 - Aprendizes do Evangelho (iniciantes)
2 – Primeiro Básico
3 - Segundo Básico
4 - Primeiro Mediúnico
5 - Segundo Mediúnico
e
Crianças (Sábados das 10h às 11h30)
RECRELUZ
Informações e inscrições na secretaria

 Palestrantes do Mês de Fevereiro
Terça-feira
7

Quarta-feira

Odair da Cruz

1

Eliana Barroso Prugner

14

Claudete Louzada

8

Rubens Tavares Lima

21

Não haverá expediente

15

Alberto Lourenço

28

Marília Rossi Nogueira

22

Regina Márcia

29

Roseana Armênio Caichjian

Sexta-feira
3

Dárcio Destro

Sábado
4

Célia Patriani Justo

10

Nazareth Coelho

11

Andréa Amaral Quintela

17

Jaime Togores

18

Não Haverá expediente

24

Miriam Eliseu Matos

25

Márcio Pires

TEMAS DAS PALESTRAS
1ª semana – O Consolador Prometido
2ª semana – Causas Anteriores e Justiça das Aflições
3ª semana – Carnaval na Visão Espírita
4ª semana – Espiritismo e Espiritualismo
5ª semana – Ajuda-te que o Céu te Ajudará

RECESSO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO
Na semana do carnaval, devido à dificuldade de transporte que
ocorre em nossa região nesta ocasião, não haverá expediente.
Solicitamos a todos que procurem manter a postura espírita,
lembrando a cada instante do conselho do nosso amado Mestre Jesus:
“VIGIAI E ORAI”
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Reuniões Públicas
Terças-feiras e Quartas-feiras:
15h30min: Palestra, Passe e Triagem
Sextas-feiras: 20h30min:
Palestra, Passe e Triagem
Sábado: 18h: Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
CESTA BÁSICA
Informe-se na Secretaria e saiba
como contribuir!


Seja sócio do C.E.U.
☼

VISITE NOSSA BIBLIOTECA

NOSSO ENDEREÇO
Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 67
Embaré - Santos/SP

Fone: 013-3326-0746

Site Do C.E.U.

www.centroceu.com.br

E-mail:
ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook : C.E.U. Companheiros Espíritas
Unidos

RECRELUZ
Evangelho para a infância e a juventude
Parábola do Semeador
la:

Um dia Jesus contou a seguinte parábo-

“Aquele que semeia saiu a semear. E
enquanto semeava, uma parte das sementes
caiu ao longo do caminho, e as aves do céu a
comeram. Outra caiu em pedregulho, onde
não tinha muita terra; e logo nasceu, porque
a terra não tinha profundidade. Mas saindo o
sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu sobre nos espinheiros, e os
espinhos cresceram e a sufocaram. Outra,
enfim, caiu em terra boa, e deu frutos, alguns grãos rendendo cento por um, outros sessenta, e outros trinta. O que tem ouvidos de
ouvir, ouça.” (Mateus, XIII: 3-9).
E Jesus explicou: “Todo aquele que ouve a palavra do Reino e não a entende, vem o

Diariamente, devemos nos
esforçar para tornar os nossos
corações uma Terra Fértil, a
fim de que os ensinamentos de
Jesus floresçam e frutifiquem
em nossas vidas.
Vamos ajudar a sementinha a
chegar a uma boa terra e a dar
bons frutos ?!!!

PAIS,
INCENTIVEM
SEUS FILHOS
A
PARTICIPAREM
DO
RECRELUZ.
Inscrições na secretaria.
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mau e arrebata o que se semeou no seu coração; este é o que recebeu a semente ao longo
do caminho. Aquele que recebeu a semente nas
pedras, é o que ouve a palavra, e logo a
recebe com alegria, porém, ele não tem
em si raízes, antes é de pouca duração, e
quando lhe sobrevêm tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se
escandaliza. E o que recebeu a semente
entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo
e a ilusão das riquezas sufocam a
palavra, e a tornam infrutífera.
Mas aquele que recebe a semente em
boa terra, é o que ouve a palavra e a entende e
assim dá fruto, e rende cento, ou sessenta, ou
trinta por um.” (Mateus, XIII: 19-23).

