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Neste mês de maio, continuamos compartilhando com você um
pouco mais sobre a história de nossa
casa espírita C.E.U. – Companheiros
Espíritas Unidos –, que completa 25
anos no mês de outubro deste ano.
Este mês, vamos contar uma breve
biografia da Sra. Maria da Aparecida
Peixoto Peirão, trabalhadora desta
casa desde a fundação.
De família católica, a ‘dona’ Maria, como é carinhosamente chamada por todos os amigos do CEU, simpatizava
com o Espiritismo, que tinha conhecido através de algumas amigas. No entanto, em
respeito à sua família e à de seu marido, não
frequentava abertamente, até que por alguns problemas de saúde, pediu permissão
ao marido para frequentar as vibrações de
irradiação de cura. Católico fervoroso, não
querendo causar mal-estar na harmonia do
lar, o Sr. Peirão não fez objeções ao novo
tratamento. Porém, um fato foi determinante para a que a família abraçasse a causa
espírita. A sogra de sua filha, dona Jurema,

era espírita e pediu para que uma
mensagem fosse transmitida ao Sr.
Peirão. Ele aceitou receber a mensagem, que transformou sua vida e
suas crenças. Até hoje, dona Maria
não sabe o teor da mensagem, mas
ficou claro que a partir daquele dia,
a família se dedicaria intensamente
à Doutrina Espírita.
Assim, junto de suas amigas,
passou a dedicar- se à casa recémfundada, atuando em diversos setores. Foi presidente do C.E.U., pelo período
23 de agosto de 1997 a dezembro de 2006.
Atualmente ela coordena, às segundasfeiras, a equipe de costura (confecção de
enxovais para bebês de mãezinhas carentes)
e nas terças e quartas-feiras é responsável
pela inscrição e acompanhamento de pessoas para a triagem. É membro do nosso Conselho Fiscal a quem sempre pedimos sugestões. Uma pessoa ativa, que partilha conosco a riqueza de sua experiência de vida, uma
espécie de mãe para todos nós.
Seu nome só poderia ser MARIA.

Matéria de Giovana Campos

ESTUDANDO KARDEC

O Livro dos Espíritos – Capítulo VI – I – A Vida Espírita
1 - A alma se reencarna, imediatamente,
após a separação do corpo?
R- Às vezes, de imediato, mas na maioria
das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos.
2 - Como se dá a reencarnação nos mundos
superiores?
R- A reencarnação, nos mundos superiores,
é quase sempre imediata. Porque, sendo a
matéria menos grosseira o Espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do
Espírito.
3 - O que é a Alma, nos intervalos das encarnações?
R- A Alma é um Espírito errante que aspira a
um novo destino e o espera.
4 - Quanto dura esse período de erraticidade?
R- Esse período é de algumas horas a alguns
milhares de séculos.

5 - Esse período de tempo é da própria vontade do Espírito ou pode lhe ser imposto
como expiação?
R- É consequência do livre arbítrio. Os Espíritos sabem perfeitamente o que fazem.
Mas, pode ser também uma punição infligida
por Deus. Há alguns que solicitam permanecer na erraticidade para complemento de
estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de Espírito.
6 - É a erraticidade um sinal de inferioridade
entre os Espíritos?
R- Não, pois há Espíritos errantes de todos
os graus. A encarnação é um estado transitório. No seu estado normal o Espírito é livre
da matéria.
7 - Todos os Espíritos não encarnados são
errantes?
R- Os que devem reencarnar-se, sim, mas
os Espíritos puros, que chegam à perfeição,
não são errantes, seu estado é definitivo.
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TEMA

Miriam Eliseu Matos
Dárcio Destro
Heloísa Pires – às 16h
Odair da Cruz
Rubens Tavares Lima
Idalina Soares Gomes
Andréa Amaral Quintela
Silvia Helena Vicente
José de Abreu (Zezinho)
Jaime Togores
Márcio Pires
Álfia Gama Dicolla
Claudete Louzada
Márcia Goulart
Simone Quidicomo
Miriam Eliseu Matos
José Antônio Evangelista
Cavour Crispim Neto
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O Espírito e o Tempo

As Mães
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/

Divórcio
Aborto

Famílias
Desajustadas

Bazar Beneficente

E-mail

do

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

Dia das Mães

C.E.U. Companheiros Espíritas

Dias 9 e 10 de maio – das 13h às 20h e
Dia 11 de maio – das 11h às 20h
Local: Salão da Igreja Ortodoxa São Jorge
Av. Ana Costa, 325

Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

(



Sábados: 18h - Palestra e Passe

)

As Formiguinhas do C.E.U. contam com sua presença



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
E

“Honrar a seu pai e a sua mãe, não consiste
apenas em respeitá-los; é também assisti-los
na necessidade; é proporcionar-lhes
Formiguinhas do C.E.U.
repouso na velhice; é cercá-los
de cuidados
como eles fizeram conosco, na infância.”

E

E

Allan Kardec
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” – cap XIV

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

Distribuição de



a famílias carentes
Participe você também!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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CORAÇÃO DE MÃE
Dizem que quando a Terra foi criada
Fazendo-se possuída pelos filhos da vida que vinham de outros mundos,
Tudo na estrada humana, cortando a imensidão dos campos infecundos
Era a dominação do ódio que se aferra à dissenção, à morte, ao desespero e à guerra...
Foi quando um mensageiro do Céu às criaturas,
Regressou às Alturas e disse humildemente ao Grande Deus:
- Senhor! O que posso fazer dos homens sem amor?
Do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce,
Tudo na Terra é luta em conquistas da posse.
Compadece-te oh! Pai!...
Veneno, flecha e clava formam
No mundo inteiro a Humanidade escrava
Da descrença, do mal, da impiedade e do crime,
Sem qualquer esperança a que se arrime.
Já não se aguenta ouvir os urros do mais forte
E o choro dos vencidos,
Pisados, massacrados e caídos
Nos sarcasmos da morte.
Que fazer, Grande Deus, nas trevas dessa luta,
Em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta?
Revelou-se que o Pai de Infinita Bondade,
Pensou, por muito tempo, e disse, comovido:
– Aceito, filho meu, quanto me falas,
Entendo-te o pedido!...
Volta ao mundo a servir na tarefa em que avanças,
Os que morrem no mal renascerão crianças.
A Terra evoluirá – ponderou o Senhor –
Ninguém alterará minha obra de amor.
A fim de desarmar a violência e a cobiça,
Instalarei no mundo a força da Justiça
E para que haja amor exterminando o orgulho,
Sem pancada, sem grito, sem barulho,
Enviarei alguém, que ame os filhos Meus,
Com o Meu amor ao bem,
Na exaltação da paz, sem desprezo a ninguém.
Alguém que saiba amar, servir e sofrer,
Cultivando o perdão como simples dever.
Dizem que foi assim que a Terra começou a fazer-se jardim.
Ouviu-se verbo novo, alteraram-se imagens,
E conforme o Senhor mandou e prometeu,
Entre as rudes mulheres dos selvagens,
O Coração de Mãe apareceu.
In: “Maria Dolores” – Francisco C. Xavier / Maria Dolores
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Evangelho para a Infância e a Juventude

Diálogo no Ventre
No ventre de uma mulher
grávida,
os
gêmeos
dialogam. Um deles
pergunta ao outro:

– Você acredita na
vida
após
o
nascimento?
– Claro! Há de haver
algo após o nascimento.
– Talvez estejamos aqui
principalmente porque nós
precisamos nos preparar para
o que seremos mais tarde.
– Bobagem, não há vida após o
nascimento. Como verdadeiramente
seria essa vida?
– Eu não sei exatamente, mas certamente
haverá mais luz do que aqui. Talvez
caminhemos com nossos próprios pés e
comeremos com a boca.
– Isso é um absurdo! Caminhar é
impossível. E comer com a boca? É
totalmente ridículo! O cordão umbilical nos
alimenta. Eu digo somente uma coisa: A
vida após o nascimento está excluída – o
cordão umbilical é muito curto.
– Sinto que há algo mais. Talvez seja
apenas um pouco diferente do que
estamos habituados a ter aqui.

– Mas ninguém nunca
voltou de lá, depois
do nascimento. O
parto
apenas
encerra a vida. E,
afinal de contas, a
vida é nada mais
do que a angústia
prolongada
na
escuridão.
– Bem, eu não sei
exatamente como será
depois do nascimento, mas
com
certeza
veremos
a
mamãe e ela cuidará de nós.
– Mamãe? Você acredita na
mamãe? E onde ela supostamente está?
– Onde? Em tudo à nossa volta! Nela e
através dela nós vivemos. Sem ela tudo
isso não existiria.
– Eu não acredito! Eu nunca vi nenhuma
mamãe, por isso é claro que não existe
nenhuma.
– Bem, mas às vezes quando estamos em
silêncio, posso ouvi-la cantando, ou sentila afagando o nosso mundo. Dentro de
mim eu acredito que, após o nascimento, a
vida real nos espera e que agora apenas
estamos nos preparando para ela…
Autor Desconhecido

Caça-Palavra
Encontre no quadro ao lado
as seguintes palavras retiradas
do texto “Diálogo no Ventre”:
mamãe – nascimento – silêncio
mulher –grávida – cordão
umbilical

certeza – diferente

habituados – vida – real
diálogo – ventre
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Resposta
Caça-Palavra
Maio 2013

