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   Pai 
É super-herói sem capa, 

É conversa na ponta da mesa, 

É história na ponta da cama. 

Pai dá conselho a toda hora 

E o ombro a vida inteira. 

É aquela alegria que enche a casa 
E diz que um sonho nunca acaba.  

Pai é vento na brasa, é gol de virada, 

É sorriso na sua chegada. 

Pai é quem muda o mundo para você ser feliz 

E que faz você todo dia virar criança! 
 

 
 

  

 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV  

 
 

Resumo da doutrina de Sócrates e Platão (continuação da edição de julho)
           

IV – A alma impura, nesse estado, encontra-
se pesada, e é novamente arrastada para o 

mundo visível, pelo horror do que é invisível e 
imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao 

redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos 

quais foram vistos às vezes fantasmas 
tenebrosos, como devem ser as imagens das 

almas que deixaram o corpo sem estar 
inteiramente pura, e que conservam alguma 

coisa da forma material, o que permite aos 

nossos olhos percebê-las. Essas não são as 
almas dos bons, mas as dos maus, que são 

forçadas a errar nesses lugares, onde carregam 
as penas de sua vida passada, e onde continuam 

a errar, até que os apetites inerentes à sua 
forma material as devolvam a um corpo. Então, 

elas retomam sem dúvida os mesmos costumes 

que, durante a vida anterior, eram de sua 
predileção. 

Não somente o princípio da reencarnação 
está aqui claramente expresso, mas também o 

estado das almas que ainda estão sob o domínio 

da matéria é descrito tal como o Espiritismo o 
demonstra, nas evocações. E há mais, pois, 

afirma-se que a reencarnação é uma 
consequência da impureza da alma, enquanto as 

almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo 

não diz outra coisa, apenas acrescenta que a 
alma que tomou boas resoluções na erraticidade, 

e que tem conhecimentos adquiridos, trará 
menos defeitos ao renascer, mais virtudes e 

mais ideias intuitivas do que na existência 
precedente, e que, assim, cada existência marca 

para ela um progresso intelectual e moral. (Céu 

e Inferno, II parte: exemplo) 
 

V – Após a nossa morte, o gênio (daimon, 
démon) que nos havia sido designado durante a 

vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos 
os que devem ser conduzidos ao Hades, para o 

julgamento. As almas, depois de permanecerem 

no Hades o tempo necessário, são reconduzidas 
a esta vida, por numerosos e longos períodos. 

Esta é uma doutrina dos Anjos guardiães ou 
Espíritos protetores, e das reencarnações 

sucessivas, após intervalos mais ou menos 

longos de erraticidade. 
VI – Os demônios preenchem o espaço que 

separa o céu da terra, são o laço que liga o 
Grande Todo consigo mesmo. A divindade não 

entra jamais em comunicação direta com os 
homens, mas é por meio dos demônios que os 

deuses se relacionam e conversam com eles, 

seja durante o estado de vigília, seja durante o 
sono. 

 A palavra daimon, da qual se originou 
demônio, não era tomada no mau sentido pela 

antiguidade, como entre os modernos. Não se 

aplicava essa palavra exclusivamente aos seres 
malfazejos, mas aos Espíritos em geral, entre os 

quais se distinguiam os Espíritos menos 
elevados, ou demônios propriamente ditos, que 

se comunicavam diretamente com os homens. O 

Espiritismo ensina também que os Espíritos 
povoam o espaço; que Deus não se comunica 

com os homens senão por intermédio dos 
Espíritos puros, encarregados de nos transmitir a 

sua vontade; que os Espíritos se comunicam 
conosco durante o estado de vigília e durante o 

sono. Substituí a palavra demônio pela palavra 

Espírito, e tereis a doutrina espírita; ponde a 
palavra anjo, e tereis a doutrina cristã. 

(Continua na próxima edição) 
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R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

CEP 11025-151 

Fone: 013-3326-0746 

                           
 

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 

    

Site  

www.centroceu.com.br 
E-mail 

ceucompespiritasunidos@yahoo.com  
Facebook 

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.   

 

 

E E

Evangelização Infantojuvenil 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

Você pode começar a estudar agora mesmo! 
 

“O Evangelho Segundo o Espiritismo” 

e  “O Livro dos Espíritos”  

 

   às Quintas-feiras das 20h às 21h30 

                               ou 

   às  Sextas-feiras das 15h às 16h30 

 Procure a secretaria e inscreva-se já. 
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A equipe de costura do C.E.U. está precisando de 

COBERTORES OU MANTAS PARA BEBÊS 

(novos ou até mesmo usados - desde que em bom estado) 

para compor os  enxovais dos 

 recém-nascidos de mãezinhas carentes 

 

                    Entregas na secretaria 
 

Desde já agradecemos 

PALESTRAS DO MÊS DE AGOSTO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1  Silvia Helena Vicente  

Auto-obsessão 2 José António Evangelista 

4 Miriam dos Santos Almeida 

 5 Célia Patriani Justo 

 8 Osvaldo de Oliveira  

O Poder do 

Evangelho  

no Lar 

 9 Roseana Armênio Caichjian 

 11 Nilton Jr. 

 12 Márcio Pires 

 15 Rodolfo Calcabrini  
Perseverança  16 Regina Márcia 

 18 Simone Quidicomo 

 19 Wilson Trindade 

 22 Gerson da Silva Gonçalves 
 

Os Milagres à 

Luz do 

Espiritismo 

 23 Drª. Tereza Cristina Or 

 25 Dárcio Destro 

 26 Vinícius de Queiróz Pereira 

 29 Gisleide Ap. Nascimento Bezerra de 

Menezes 30 Eliana Barrozo Prugner 
 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

“... cada fragmento 
luminoso que 

contemplas é uma 
prece de gratidão 

que subiu da Terra.” 
 

 

Histó ria de um Pa ó 
 

Quando Barsabás, o 
tirano, demandou o reino 

da morte, buscou debalde 

reintegrar-se no grande 

palácio que lhe servira de 

residência.  

A viúva, alegando 

infinita mágoa, desfizera-

se da moradia, vendendo-

lhe os adornos.  

Viu ele, então, 

baixelas e candelabros, 
telas e jarrões, tapetes e 

perfumes, joias e 

relíquias, sob o martelo do 

leiloeiro, enquanto os 

filhos querelavam no 

tribunal, disputando a 

melhor parte da herança.  

Ninguém lhe lembrava 

o nome, desde que não 
fosse para reclamar o ouro e a prata que 

doara a mordomos distintos.  

E porque na memória de semelhantes 

amigos ele não passava, agora, de sombra, 

tentou o interesse afetivo de companheiros 

outros da infância...  

Todavia, entre eles encontrou 

simplesmente a recordação dos próprios atos 

de malquerença e de usura.  

Barsabás entregou-se às lágrimas de tal 

modo, que a sombra lhe embargou, por fim, 

a visão, arrojando-o nas trevas.  

Vagueou por muito tempo no nevoeiro, 

entre vozes acusadoras, até que um dia 

aprendeu a pedir na oração, e como se a 

rogativa lhe servisse de bússola, embora 
caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se 

lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de 

seus passos, um santuário sublime, faiscante 

de luzes.  

Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes 

povoavam-no em todas as direções.  

Barsabás, sem perceber, alcançara a 

Casa das Preces de Louvor, nas faixas 

inferiores do firmamento.  

Não obstante deslumbrado, chorou, 

impulsivo, ante o Ministro espiritual que 

velava no pórtico.  

Após ouvi-lo, generoso, o funcionário 

angélico falou sereno:  

– Barsabás, cada fragmento luminoso 

que contemplas é uma prece de gratidão que 

subiu da Terra...  

– Ai de mim – soluçou o 

desventurado – eu jamais fiz 

o bem...  

– Em verdade – 
prosseguiu o informante –, 

trazes contigo, em grandes 

sinais, o pranto e o sangue 

dos doentes e das viúvas, dos 

velhinhos e órfãos indefesos 

que despojaste, nos teus dias 

de invigilância e de 
crueldade; entretanto, tens 

aqui, em teu crédito, uma 

oração de louvor...  

E apontou-lhe acanhada 

estrela, que brilhava à feição 

de pequenino disco solar.  

– Há trinta e dois anos – 

disse, ainda, o instrutor –, 

deste um pão a uma criança e essa criança te 

agradeceu, em prece ao Senhor da Vida.  

Chorando de alegria e consultando velhas 

lembranças, Barsabás perguntou:  

– Jonakim, o enjeitado?  

– Sim, ele mesmo – confirmou o 

missionário divino –. Segue a claridade do 

pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-

ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas.  

E Barsabás acompanhou o tênue raio do 

tênue fulgor que se desprendia daquela gota 

estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, 
encontrou-se numa carpintaria humilde da 

própria Terra.  

Um homem calejado aí refletia, 

manobrando a enxó em pesado lenho...  

Era Jonakim, aos quarenta de idade.  

Como se estivessem os dois identificados 

no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a 
ele, qual viajante abatido, de volta ao calor 

do lar.  

 *** 

Decorrido um ano, Jonakim, o 

carpinteiro, ostentava, sorridente, nos 

braços, mais um filhinho, cujos louros 

cabelos emolduravam belos olhos azuis.  

Com a benção de um pão dado a um 

menino triste, por espírito de amor puro, 

conquistara Barsabás, nas Leis Eternas, o 

prêmio de renascer para redimir-se.  
 

 

 

In: “O Espírito da Verdade” – Francisco C. Xavier e 

Waldo Vieira /Espíritos Diversos – Irmão X 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

O Exemplo é Tudo 
 

 

Numa tarde ensolarada, o pai decidiu levar seus filhos ao circo. Ao chegar à bilheteria, 

pergunta: 

__  Olá, quanto custa a entrada? 

O vendedor responde: 

__ R$ 30,00 para adultos, e R$ 20,00 para 
crianças de 7 a 14 anos._ Crianças até 6 anos não 

pagam. Quantos anos eles têm? 

E o pai responde: 

__ O menor tem 3 anos e o maior 7 anos. 

Com um sorriso, o rapaz da bilheteria diz: 

__  Se o Sr. tivesse falado que o mais velho 

tinha 6 anos, eu não perceberia, e você 
economizaria R$ 20,00. 

E o pai responde: 

__ É verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus filhos saberiam que eu menti 

para obter uma vantagem e jamais se lembrariam desta tarde como uma tarde especial.  

E finaliza: 

__ A verdade não tem preço. Hoje deixo de economizar $20,00 que não me pertenceriam 

por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos saberão a importância de sempre dizer a 
verdade! Jamais devemos fazer pequenas concessões à mentira, o preço é alto demais.  

O atendente permaneceu mudo…  

Também ele teria uma tarde especial para se lembrar. 

 

Caça-palavra  

Algumas palavras do texto estão  

escondidas no quadro ao lado.  

Vamos encontrá-las? 

 

pai  __ filhos  

verdade  __ ensolarada 

circo  __ bilheteria 

sorriso  __ tarde 

especial  __ vantagem 

importância __ preço 

direito  __ certeza 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

Resposta 
Caça-palavra 

agosto / 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


