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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” – Francisco C. Xavier / Emmanuel 
         

ESTUDANDO KARDEC 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

Livro Terceiro – Capítulo VIII – Lei do Progresso – Item IV - Civilização 
 
 
 

       1. A civilização é um progresso, ou, 

segundo alguns filósofos, uma  decadência da 

Humanidade? 

     — Progresso incompleto, pois o homem 

não passa subitamente da infância à 

maturidade. 

      2. É razoável condenar-se a civilização? 

     — Condene antes os que abusam dela e 

não a obra de Deus. 

     3. A civilização se depurará um dia, 

fazendo desaparecer os males que tenha 

produzido? 

     — Sim, quando a moral estiver tão 

desenvolvida quanto a inteligência. O fruto 

não pode vir antes da flor. 

     4. Por que a civilização não realiza 

imediatamente todo o bem que ela poderia 

produzir? 

     — Porque os homens ainda não se 

encontram em condições, nem dispostos a 

obter este bem. 

  5. Não seria ainda por que, criando 

necessidades novas, excita novas paixões? 

      — Sim, e porque todas as faculdades do 

Espírito não progridem ao mesmo tempo; é 

necessário tempo para tudo. Não se pode 

esperar frutos perfeitos de uma civilização 

incompleta. 

      6. Por que sinais se pode reconhecer 

uma civilização completa? 

     — Pelo desenvolvimento moral. Acreditam 

os homens estarem muito adiantados por 

terem feito grandes descobertas e 

invenções maravilhosas; porque estão mais 

bem instalados e vestidos que os selvagens; 

mas só terão verdadeiramente o direito de 
dizer que são civilizados quando houverem 

banido de sua sociedade os vícios que a 

desonram, e quando passarem a viver como 

irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse 

momento, não serão mais do que povos 

esclarecidos, só tendo percorrido a primeira 

fase da civilização. 

http://www.guia.heu.nom.br/dicionario.htm#compendiar
http://www.guia.heu.nom.br/espiritismo.htm#iluminacao_do_intimo
http://www.guia.heu.nom.br/evangelizar.htm
http://www.guia.heu.nom.br/subconsciente.htm
http://www.guia.heu.nom.br/subconsciente.htm
http://www.guia.heu.nom.br/plano_espiritual.htm
http://www.guia.heu.nom.br/redencao_espiritual.htm
http://www.guia.heu.nom.br/bibliografia.htm#[41]
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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. 
 

 

O segundo sábado é dia de . . . 

  

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

  

 

Eurípedes Barsanulfo 

Fonte:jornal espír ita “O Idealista”  – edição 121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

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

Pluralidade 

das 

Existências  

2 José de Abreu (Zezinho) 

4 Miriam dos Santos Almeida 

5 Rodolfo Calcabrini 

8 Osvaldo de Oliveira  

Brasil, Pátria 

do Evangelho 
9 Rubens Tavares Lima 

11 Simone Quidicomo 

12 Célia Patriani Justo 

15 Miriam Eliseu Matos  

Dependência 

Química  
16 Regina Márcia 

18 Miriam Eliseu Matos 

19 Reinaldo Marangoni 

22 Gerson da Silva Gonçalves 
 

Olhai os 

Lírios do 

Campo  

23 Drª. Tereza Cristina Or 

25 Dárcio Destro 

26 Márcio Pires 

29 João Antônio F. Garcia 
 

Allan Kardec 
30 Wani Pereira Reis 
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Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 

 

“Não se melhorará a situação dos 

excluídos nem se transformará o 

mundo com revoluções, violência, 

guerras, nacionalismos desenfreados, 

terrorismo e ódio, mas unicamente 

por meio do amor e da caridade” 
 

         Madre Teresa de Calcutá  

* 26/08/1910  –  †  05 /09/1997 

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com
http://institutocairbarschutel.org/wp-content/uploads/2013/05/EURIPEDES_BARSANULFO1.jpg


Como num poema 

cósmico, Deus rima   

a vida humana com  

o ritmo dos mundos. 

AS QUATRO ESTAÇÕES DA VIDA 
 

 

 
 
 
 
 
 

"Você já notou a perfeição que existe 
na natureza? Uma prova incontestável da 

harmonia que rege a Criação. 
Como num poema cósmico, Deus rima 

a vida humana com o ritmo dos mundos. 
Ao nascermos, é a primavera que eclode em 
seus perfumes e cores. Tudo é festa. A pele é 

viçosa. Cabelos e olhos brilham, o sorriso é 
fácil. Tudo traduz esperança e alegria. 

Delicada primavera, como as crianças que 
encantam os nossos olhos com sua graça. 
Nessa época, tudo parece sorrir. Nenhuma 

preocupação perturba a alma. 
A juventude 

corresponde ao auge do 
verão. Estação de calor e 
beleza, abençoada pelas 

chuvas ocasionais. O sol 
aquece as almas, 

renovam-se as promessas. 
Os jovens acreditam 

que podem todas as coisas, 

que farão revoluções no 
mundo, que corrigirão todos os erros. 

Trazem a alma aquecida pelo 
entusiasmo. São impetuosos, vibrantes. Seus 
impulsos fortes também podem ser 

passageiros... como as tempestades de verão. 
Mas a vida corre célere. E um dia - que 

surpresa - a força do verão já se foi. Uma 
olhada ao espelho nos mostra rugas, os 
cabelos que começam a embranquecer, mas 

também aponta a mente trabalhada pela 
maturidade, a conquista de uma visão mais 

completa sobre a existência. É a chegada do 
outono. 

Nessa estação, a palavra é plenitude. 
Outono remete a uma época de reflexão e de 
profunda beleza. Suas paisagens inspiradoras 

de folhas douradas e céus de cores incríveis 
traduzem bem esse momento de nossa vida. 

No outono da existência já não há a 
ingenuidade infantil ou o ímpeto incontido da 
juventude, mas há sabedoria acumulada, 

experiência e muita disposição para viver 
cada momento, aproveitando cada segundo. 

Enfim, um dia chega o inverno. A mais 
inquietante das estações. Muitos temem o 
inverno, como temem a velhice. É que 

esquecem a beleza misteriosa das paisagens 
cobertas de neve. 

Época de recolhimento? Em parte. O 
inverno é também a época do 

compartilhamento de experiências. 
Quem disse que a velhice é triste? Ela 

pode ser calorosa e feliz, como uma noite de 

inverno diante da lareira, na companhia dos 
seres amados. 

Velhice também pode ser chocolate 
quente, sorrisos gentis, leitura sossegada, 
generosidade com filhos e netos. Basta que 

não se deixe que o frio enregele a alma. 
Felizes seremos nós 

se aproveitarmos a 
beleza de cada estação. 
Da primavera, levarmos 

pela vida inteira a 
espontaneidade e a 

alegria. 
Do verão, a leveza 

e a força de vontade. Do 

outono, a reflexão. Do 
inverno, a experiência que 

se compartilha com os seres amados. 
A mensagem das estações em nossa 

vida vai além. 

Quando pensar com tristeza na velhice, 
afaste de imediato essa ideia. 

Lembre-se que após o inverno surge 
novamente a primavera. E tudo recomeça. 

Nós também recomeçaremos. Nossa 

trajetória não se resume ao fim do inverno. 
Há outras vidas, com novas estações. E todas 

iniciam pela primavera da idade. 
Após a morte, ressurgiremos em 

outros planos da vida. E seremos plenos, 
seremos belos. Basta para isso amar. Amar 
muito. 

Amar as pessoas, as flores, os bichos, 
os mundos que giram serenos. Amar, enfim, 

a Criação Divina. Amar tanto que a vida se 
transforme numa eterna primavera." 

Redação do Momento Espírita 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 

“Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso;  

se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.”  

Jesus  (Mateus 6:22; 23) 
 

Palavras escritas no túmulo de um bispo anglicano - 1100 D.C. -, em uma catedral na Inglaterra. 

 
Quando eu era jovem, e minha imaginação 

não tinha limites, sonhava mudar o mundo. 

Quando fiquei mais velho e mais sábio, 

descobri que o mundo não mudaria. 

Então restringi um pouco minhas ambições 

e resolvi mudar apenas meu país. 

Mas o país também me parecia imutável. 

No ocaso da vida, em uma última 

e desesperada tentativa, 

quis mudar minha família. 

Mas eles não se interessavam nem um pouco, 

dizendo que eu sempre repeti os mesmos erros. 

Em meu leito de morte, enfim, descobri que 

se eu tivesse começado por corrigir meus 

erros e mudar a mim mesmo, meu exemplo 

poderia transformar minha família. 

O exemplo de minha família talvez 

contagiasse a vizinhança, e assim 

eu teria sido capaz de melhorar meu bairro, 

minha cidade, o país, e, 

quem sabe, 

mudar o mundo… 
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Descubra onde cada 

palavra se encaixa: 
 

RESPEITO, CONHECIMENTO, 

PERDÃO, SABEDORIA, 

CARINHO, GENTILEZA AMOR, 

HUMILDADE, BONDADE, 

RESPONSABILIDADE, 

SINCERIDADE, AMIZADE, 

GRATIDÃO, CARIDADE, 

PACIÊNCIA 


