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Neste mês vamos contar um breve relato de vida da nossa diretora 

espiritual Miriam Eliseu Matos, responsável por muitos dos trabalhos da 

Casa. 
Quem vem ao C.E.U. a encontra quase sempre em diferentes tare-

fas: passe, desobsessão, triagem de atendimento fraterno, harmoniza-

ção de saúde, aulas de evangelização, além de palestras.   

Atuante nos cursos promovidos pela Federação Espírita de São Pau-

lo e pela USE de Santos e de São Paulo, está sempre em atualização 

frequentando diversas palestras, cursos e congressos em várias cida-

des. 
Na função de diretora espiritual desde janeiro de 1997, ela nos fala 

de como veio a fazer parte desta Casa: 

“Em 1990, quando fui convidada pelo Sr. Peirão a fazer parte do 

C.E.U., os voluntários eram pouquíssimos. Hoje somos vários, cada 

qual cooperando em sua habilidade. Vi a formação da biblioteca, o que 

é interessante lembrar, pois eu e a Vânia (hoje não está mais na casa) 
corríamos aos sebos para conseguirmos uns poucos livros. Bom saber 

que hoje temos muitos para poder emprestar aos interessados! ... 

Também criamos os cursos doutrinários com a orientação da FEESP e 

subsídios da FEB. Segundo informação da Ermelinda (uma das funda-

doras da casa, ainda conosco), o que deu origem ao C.E.U. foi a reuni-

ão para o estudo das obras de Kardec, e que existe até hoje, ainda no 

mesmo dia e horário, quarta-feira à noite; somente acrescentei as obras de André Luiz.” 
E é com especial carinho que Miriam, ao longo de todo este tempo, tem cuidado para que a 

Casa não se desvie dos princípios delineados pelos seus fundadores, e, sobretudo, para que a 

pureza da doutrina seja mantida, o que faz de sua trajetória no C.E.U. um exemplo de dedica-

ção e de amor ao próximo.  

Texto de Giovana Campos 
 

 

 

ESTUDANDO KARDEC  
Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo XV – Fora da Caridade não há Salvação  

 
 

1 - Onde está toda a moral de Jesus? 

R- Toda a moral de Jesus se resume na caridade e 
na humildade. 

2 - O que são os pobres de espírito, segundo Jesus? 

R- Pobres de espírito, são todos aqueles que prati-
cam a humildade, são aqueles que têm o coração 

puro, procurando sempre fazer o bem estar do próxi-
mo. 

3 - A quem se contrapõem a humildade e a caridade? 

R- A humildade e a caridade são as virtudes que se 

contrapõem contra o orgulho e o egoísmo. 

4 - O que representa a humildade e a caridade? 

R- Caridade e humildade representam o único cami-
nho para a salvação. 

5 - Segundo o apóstolo Paulo, o que significa a cari-
dade? 

R- A caridade, de acordo com o apóstolo Paulo, é 
paciente, doce e benfazeja, não é invejosa, não é 

temerária  nem precipitada, não se enche de orgu-
lho, não procura seus próprios interesses, não se 

melindra e não se irrita com nada, não suspeita 
mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozi-

ja com a verdade; tudo suporta, tudo  crê, tudo es-
pera, tudo sofre. 

6 - Onde está o fundamento da caridade e da hu-
mildade? 

R- O fundamento da caridade e da humildade está 
no primeiro mandamento da Lei Divina: “Amareis ao 
Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de 

toda a vossa alma e de todo o vosso espírito”. E 
para que não fique nenhuma dúvida temos o se-
gundo mandamento: “Amareis ao vosso próximo 

como a vós mesmos.” 

7 - Qual a máxima da doutrina espírita, prescrita por 

Jesus? 

 

R- A máxima da doutrina espírita é: FORA DA CA-
RIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO, porque não se pode 

amar a Deus, sem amar o nosso próximo, nem 
amar ao próximo, sem amar a Deus. Portanto prati-
car a caridade é fundamental para darmos cumpri-

mento aos nossos deveres. 
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Reuniões Públicas 
 

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

 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

Procure chegar pelo menos 

15 minutos antes do início. 
 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
Serviço gratuito  

 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 

 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

PALESTRAS DO MÊS DE JULHO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
2 Silvia Helena Vicente  

A Culpa 3 Silvia Helena Vicente 

5 Idalina Soares Gomes 

6 Silvia Helena Vicente 

9 Roseana Armênio Caichjian  
Obsessão  

 

10 Rubens Tavares Lima 

12 Márcia Goulart 

13 Andréa Amaral Quintela 

16 Mirian Eliseu Matos 
 

O  

Consolador 
Prometido 

17 Jose Antônio Evangelista 

19 Cavour Crispim Neto 

20 Dárcio Destro 

23 Gerson da Silva Gonçalves  

O 

Batismo  
24 José de Abreu (Zezinho) 

26 Wladimir Baptista 

27 Márcio Pires 

30 Nazareth Coelho Jesus, o Divino 

Amigo e seus 

Seguidores 

 

31 Jeannette de Oliveira 

 
O segundo sábado é dia de . . .  

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !! 

  

IMPORTÂNCIA E SERVIÇO 
  

Determinada criatura terá herdado na Terra      
um nome respeitável.  
A chama da razão lhe brilhará no discernimento.  
Conhecerá o pensamento e as edificações              
das épocas passadas.  
Colecionará preciosos títulos acadêmicos.  
Visitará os mais diversos climas do Planeta.  
Disporá de arcas repletas,  
com altos valores amoedados.  
Exibirá conhecimentos admiráveis.  
Semelhante pessoa será um gigante de 
inteligência, mas se não aprendeu a ser útil,  
se não acordou para a compreensão das 
necessidades do próximo e se não conseguiu 
auxiliar e abençoar, apoiar e amparar aos outros, 
em verdade, por muito viva e por muito brilhe na 
Terra, passará simplesmente entre os homens,  
na condição de curiosa peça para museu. 

 

In: “Agora é o Tempo” – F.C.Xavier - Emmanuel 

 

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 
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“Das pessoas 

que chegam à Casa 

Espírita sentindo 

‘coisas estranhas’, 

a maioria está 

sendo  vítima de 

processo  obsessivo 

e desajustes pessoais.” 

 

“O médium  só poderá 

ingressar  nas fileiras 

de trabalho com Jesus 

após tratamento sério 

para seu reequilíbrio.” 

Mediunidade 
 

  
   Sabemos, com base na  

questão 226 de “O Livro dos 
Médiuns”, que a mediunidade 

se dá por uma disposição or-

gânica,  não estando relacio-

nada com a condição moral 

ou a evolução espiritual do 

médium. 

     É muito comum a uma 
pessoa que chega à Casa Es-

pírita com problemas pesso-

ais, receber a orientação de 

um dirigente ou médium an-

tigo, dizendo que precisa 

“desenvolver” a mediunidade. 
Afirmam, que a faculdade 

mediúnica é a fonte das suas 

dificuldades e que se não 

praticá-la, jamais encontrará 

seu equilíbrio. As orientações 

de Allan Kardec, de modo 

algum  apontam  para essas  
ideias errôneas que nasceram  

nos terreiros primitivos de 

mediunismo e veio aos cen-

tros ou grupos espíritas uni-

camente por falta de orienta-

ção doutrinária adequada. 

     Todos os seres humanos 
têm a mediunidade sob a 

forma de intuição, sensibili-

dade necessária ao processo 

evolutivo dos Espíritos, mas 

nem sempre necessitam edu-

car seus dons espirituais; só 

devem fazê-lo aquelas pes-
soas que são dotadas de me-

diunidade ostensiva, ou seja, 

a que se manifesta natural-

mente e que caracteriza uma 

missão a ser cumprida. Con-

dição essa denominada  Me-
diunato. 

      Ninguém tem o poder de 

saber se alguém é médium 

ou não, ou seja,  se pessoas 

são dotadas de mediunato ou 

não. A única forma de se re-

conhecer o dom mediúnico é 
fazendo-se experiências  por 

meio de exercícios de mediu-

nidade, supervisionados por 

pessoa capacitada, e sempre 

em uma Casa Espírita  bem 

orientada. Deve-se, portanto,  

evitar a prática mediúnica em 
nossos lares.  

     Caso esteja perturbado, o 

interessado passará por um 
tratamento espiritual. Depois, 

receberá instruções teóricas 

básicas, frequentando os cur-

sos doutrinários. Mais tarde, 

quando já estiver familiariza-

do com a Doutrina Espírita e 

com o grupo no qual se inte-
grou, visitará as sessões prá-

ticas para experimentação. 

Mas, fará isso por vontade 

própria, ninguém é obrigado 

a educar sua mediunidade. 

Quem o faz por obrigação, já 
estabelece um entrave para 

produzir no campo do bem. 

     A maioria das pessoas 

que chegam à Casa Espírita 

“sentindo coisas estranhas” 

está sendo vítima de proces-

so obsessivo e desajustes 
pessoais. Primeiramente pre-

cisa de um tratamento sério, 

muitas vezes até mesmo um 

tratamento  médico, destina-

do a seu reequilíbrio psíquico 

e emocional. Depois, caso 

queira, poderá  ingressar  
nas fileiras do trabalho com 

Jesus, candidatando-se ao 

quadro  de trabalhadores da 

Sociedade Espírita. Portanto, 

uma Casa Espírita que coloca 

pessoas recém-chegadas  à 

casa  para participar de inter-
câmbio espiritual por ser 

classificado como médium, 

está sem a segurança karde-

quiana. 

     Prefaciando o livro “Nos 

Domínios da Mediunidade”, 
Emmanuel conclui dizendo: 

     “Cada médium com a sua 

mente, cada mente com seus 

raios, personalizando obser-

vações e interpretações, e 

conforme os raios que arre-

messamos, erguer-se-nos-á 
o domicílio espiritual na onda 

de pensamentos a que nos-

sas almas se afeiçoam”....  

     ... E ainda na mesma 

obra, seu autor espiritual An-

dré Luiz esclarece: 

     “Atraímos os Espíritos que 
se afinam conosco, tanto 

quanto somos por eles atraí-

dos, e se é verdade que cada 
um  de nós somente pode dar 

conforme o que tem, é indis-

cutível que cada um de nós 

recebe de acordo com aquilo 

que dá...”   

     “Os reflexos  mentais,  

segundo  a sua natureza , 
favorecem-nos a estagnação 

ou nos impulsiona a jornada 

para frente, porque  cada 

criatura humana vive no céu 

ou no inferno  que edificou 

para si mesma, nas reentrân-

cias do coração ou da consci-
ência, independentemente do 

corpo físico, porque, obser-

vando a vida em sua essência 

de eternidade gloriosa,  a 

morte vale apenas como 

transição entre dois tipos da 
mesma experiência no ‘hoje 

imperecível’. 

     “É contraproducente in-

tensificar  a movimentação 

da energia sem disciplinar os 

impulsos... 

     “É perigoso possuir, sem 
saber usar.....”  

     A mediunidade, pois, 

deve ser tratada com a serie-

dade que se requer no cum-

primento de uma grande 

missão.  

Miriam Eliseu Matos 3 



 

 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

IRMÃOS 
 

1 - Há momentos em que tenho vontade de 

estrangular meu irmão. Teremos sido 

inimigos no passado? 

     - Essa é a ideia com que, nas lides 

espíritas, justificamos nossa incapacidade 

de conviver em harmonia. 

2 - Se ele for meu inimigo não será natural 

que tenhamos problemas de convivência? 

     - Deus seria um sádico se fosse essa a 

intenção. 

3 - Mas não é assim que pagamos 

nossas dívidas? 

     - Só pagam dividas os que 

cultivam a paz. Em estado de 

guerra apenas complicamos 

nosso futuro. 

4 -Se a dificuldade de convivência não 

decorre de passadas divergências, qual a sua 

origem? 

     - Falta de educação.  

5 -Eu me considero uma pessoa educada. 

Tenho escolaridade, frequento as reuniões 

da mocidade espírita, cultivo a oração. 

     - Isso tudo é muito bom, mas exprime 

apenas verniz, a parte exterior de nossa 

personalidade. A verdadeira educação 

exprime-se no disciplinamento de nossas 

emoções, na capacidade de conservar a 

serenidade, respeitando as pessoas. 

6 -Ocorre que quem começa as brigas é ele. 

Como lidar com isso? 

     -Segundo um velho princípio, quando um 

não quer, dois não brigam. Elas começam 

com a agressão de alguém, mas só se 

consumam porque o outro reage com 

agressividade. 

7 -Mas se eu baixar a cabeça sempre 

que ele apronta, ficarei em desvantagem... 

     - Você não precisa “baixar a cabeça”. 

Apenas evite a palavra áspera, o xingamento, 

o grito, a violência verbal, que geralmente 

caracterizam esses “mimoseios” entre 

irmãos. 

8 -E se ele só entende essa linguagem? 

     - Experimente.  Talvez ele pense o 

mesmo de você.  

In: “Não Pise na Bola” – Richard Simonetti 

 

 

 

 

 

Celeste e Estela  

Decidiram fazer   

as pazes com  

seus irmãos.  

Vamos ajudá-las  

a encontrá-los?! 
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