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Numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu
aspecto filosófico, científico e religioso; todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no
mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar.
Aliás, o Espiritismo em seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de
restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo.
Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os
cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos
enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo é a
da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus-Cristo.
O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes
dos vossos bem-amados; podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso
mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em
ação, junto de vossa personalidade.
Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imperecível.
Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o
espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela
verdade que vos fará livres.
In: “O Consolador” - Questão 219 – F.C. Xavier / Emmanuel

ESTUDANDO KARDEC
O Livro dos Médiuns – Cap 20 – Influência Moral dos Médiuns
1. O desenvolvimento da mediunidade se
processa na razão do desenvolvimento moral
do médium?
— Não. A faculdade propriamente dita é
orgânica, e portanto independente da moral.
Mas já não acontece o mesmo com o seu
uso, que pode ser bom ou mau, segundo as
qualidades do médium.
2. Os médiuns que empregam mal as suas
faculdades, que não as utilizam para o bem
ou que não as aproveitam para a sua própria
instrução, sofrerão as consequências disso?
— Se as usarem mal, serão duplamente
punidos, pois perdem a oportunidade de
aproveitar um meio a mais de se
esclarecerem. Aquele que vê claramente e
tropeça é mais censurável que o cego que cai
na valeta.
3.
Há
médiuns
que
recebem
comunicações
espontâneas,
quase
frequentemente, sobre um mesmo assunto,
tratando de certas questões morais, por
exemplo, relativas a determinados defeitos.
Terá isso alguma finalidade?
— Sim, e a finalidade é esclarecê-los a

respeito
do
assunto
constantemente
repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É
por isso que a uns, os Espíritos falam sempre
do orgulho, a outros da caridade, pois
somente a insistência poderá abrir-lhes os
olhos. Não há médium empregando mal a
sua faculdade que não receba de tempos em
tempos alguma advertência dos Espíritos.
4.
É
impossível
receber
boas
comunicações por um médium imperfeito?
—Tendo ele uma boa faculdade, os bons
Espíritos podem servir-se dele na falta de
outro, em determinada circunstância.
5. Qual seria o médium que poderíamos
considerar perfeito?
— Não há perfeição sobre a Terra.
Digamos, antes, bom médium, e já é muito,
pois são raros. O melhor é o que,
simpatizando com os bons Espíritos, tem
sido enganado menos vezes.
6. Quais as condições necessárias para
que a palavra dos Espíritos superiores nos
chegue sem qualquer alteração?
— Desejar o bem e repelir o egoísmo e o
orgulho: ambos são necessários.
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“De todos os caminhos da vida, há um
que importa mais: é o caminho que
nos leva ao verdadeiro ser humano.”
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O Evangelho Segundo o Espiritismo
e
O Livro dos Espíritos

Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Você pode estudar :

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

Às quintas-feiras das 20h às 21h30
ou
Às sextas-feiras das 15h às 16h30



Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

“Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível,
que desejaríamos que nos fosse feito.”
(LE 886)



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Doação

Não importa o valor e sim a atitude.

E E
Evangelização Infantojuvenil
Sábados - das 10h às 11h30min

Não deve haver qualquer outro motivo por trás da
doação, que não seja a gratidão pelas bênçãos
recebidas na vida.

Biblioteca do C.E.U.

O C.E.U. agradece sua colaboração

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

E no segundo sábado ...



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

Ao conhecimento o autodomínio,
ao autodomínio a perseverança,
à perseverança a piedade.” (II Pedro 1:6)

Ciência e Temperança
Quem sabe precisa ser sóbrio.
Não vale saber para destruir.
Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes
contraditórias. Impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber
nada mais realizam que a perturbação.
É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos
ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião.
Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que
aprenderam alguma coisa.
Não esqueçamos. Toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da
Terra, exige ponderação. O homem do serviço de higiene precisa temperança, a fim de que
a sua vassoura não constitua objeto de tropeço, tanto quanto o homem de governo
necessita sobriedade no lançamento das leis, para não conturbar o espírito da multidão. E
não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se à
paciência, como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é
sempre compreensão e concurso fraternal.
Se algo sabes na vida, não te precipites a ensinar como quem
tiraniza, menosprezando conquistas alheias. Examina as situações características de cada
um e procura, primeiramente, entender o irmão de luta.
Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer homem algum dispensará a
calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a
companheira dileta do amor.
In: “Vinha de Luz” – F.C.Xavier / Emmanuel
***

Comentário de Haroldo Dutra Dias

Nessa lição o benfeitor Emmanuel retoma o mesmo versículo da II Carta de Pedro
para enfatizar o equilíbrio que deve existir entre o conhecimento e a temperança.
A temperança constitui uma das quatro virtudes cardeais, ao lado da prudência, da
fortaleza e da justiça.
A temperança representa o autocontrole, o autodomínio, a renúncia e a moderação.
Implica domesticação dos instintos, sublimação das paixões, moderação dos impulsos e
apetites, abrindo caminhos para a sobriedade e o desapego. Nesse sentido, ela favorece o
cumprimento dos deveres e o amadurecimento espiritual.
Emmanuel salienta que “toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio
para não desbordar-se em devassidão e loucura”. E acrescenta: ” Quase todos os
desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma
coisa”.
Não vale saber para destruir. Quem sabe precisa ser sóbrio.
Quem sabe não deve se precipitar, ensinando como quem tiraniza, violentando
consciências e menosprezando conquistas alheias.
Saber não é tudo, é necessário fazer. E ninguém realiza com precipitação já que a
natureza e os seres se aperfeiçoam gradativamente, obedecendo a Leis inderrogáveis que
abdicam da violência para se servirem do tempo. Sabe o amor esperar.
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Evangelho para a Infância e a Juventude

VOCÊ SABIA?

O Evangelho segundo o Espiritismo (em francês L’Évangile Selon le Spiritisme) é um
livro espírita francês. De autoria de Allan Kardec, foi publicado em Paris em 15 de abril de
1864 sob o título “Imitação do Evangelho”. Somente a partir da segunda edição tomou o
nome definitivo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”. Dentre as obras básicas do
Espiritismo, é a que dá maior enfoque a questões éticas e comportamentais do ser humano.
Um livro que não deve faltar em nossos lares e deve ser consultado sempre, além de constituir
a base de estudo quando a família se reúne para o culto do “Evangelho no Lar”.

Com Jesus no Lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se a verdadeira paz
A prática do “Evangelho no Lar” conduz-nos a uma compreensão racional dos
ensinamentos do Cristo, levando-nos ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro
seguro para nossas vidas. Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendonos a luz da compreensão e da paciência, pois modifica o padrão vibratório dos nossos
pensamentos e sentimentos, aclarando as nossas mentes congestionadas pelas criações
inferiores, e que são agentes das enfermidades e dos desequilíbrios.
Com o “Evangelho no Lar” formamos as defesas magnéticas da nossa casa,
impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda ação
maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em benefício de
todo o grupo.

... E falando em grupo, é bom lembrar que por trás de uma boa equipe está o
espírito de união capaz de alcançar os resultados mais incríveis. Pensemos nisso:
Pensamento é vida.
Vida é criação.
Criação vem do desejo.
Desejo é semente.
Semente plantada no terreno da ação,
traz o fruto que lhe corresponde.
Toda semente produz. A escolha é nossa.
Emmanuel

“Solidários, seremos união.
Separados, seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de
nossos propósitos.
Dr. Bezerra de Menezes
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