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Editorial
Caros visitantes e seguidores, sintam-se envolvidos pelo Divino Amor.
Nossa história remonta aos tempos em que pequeno grupo se reuniu com o
objetivo de estudar a Doutrina Espírita. Vinte e quatro anos se passaram e, daí
para cá, muitos trabalhadores têm contribuído para o desenvolvimento desta
casa. Alguns permanecem em atividade desde os primeiros anos, a exemplo da
caríssima fundadora Ermelinda Santos Barros. Da mesma época, outros há que
continuam presentes, amparando-nos da dimensão espiritual a fim de assegurar
que os propósitos doutrinários sejam mantidos.
E é com vistas à CAUSA, bem mais do que à Casa Espírita, que vimos
trabalhando como verdadeira família.
Somos gratos a Deus pela oportunidade ímpar que nos oferece de podermos
vivenciar nesta encarnação estes momentos inefáveis, em contato com ensinamentos
preciosos e pessoas que só nos fazem crescer.
Temos desenvolvido nossas atividades no sentido de realizar e manter o trabalho de unificação
proposto pelos Órgãos de Unificação do Movimento Espírita, colocando ao alcance e a serviço de
todos a mensagem consoladora e esclarecedora que a Doutrina oferece.
Procuramos levar em grande conta a orientação da FEB: “Qualquer desvio leva a outro desvio, este

a outro, e, quando menos percebermos, já estaremos muito distantes da própria essência espírita.”
Assim embasados, esta Direção, como um todo, tem buscado implementar medidas no intuito de
suprir a necessidade de pautarmos nossa conduta de acordo com os ditames da Doutrina Espírita.
Seguindo as pegadas do saudoso Sr. Peirão, a devotada amiga e trabalhadora Miriam Eliseu Matos,
há anos dedicando–se à causa espírita, e mais especificamente a esta Casa como dirigente dos
Trabalhos Espirituais aqui realizados, busca orientar as atividades deste âmbito, de forma a
garantir que a doutrina de Kardec esteja nas bases de qualquer ação.
Para tanto, a casa conta com diversos cursos em seus vários níveis. Apoiado nessa vertente, está
o RECRELUZ que oferece às crianças a formação das bases éticas e morais do Espiritismo Cristão.
Ordem, respeito mútuo, dedicação e muito estudo, são indispensáveis. Tal é a linha que aponta
para o serviço que consola, esclarece e orienta.
Companheiros Espíritas, o trabalho não é pouco e a seara nos espera. Que nossa UNIÃO tenha,
pois, como lema as palavras do ESPÍRITO DA VERDADE:

‘

‘

[...] Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os
nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”,
porquanto o Senhor lhes dirá: “Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que
soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que
daí não viesse dano para a obra!” [ESE – Cap. XX, item 5]:
Parabéns a todos,
A Direção
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Odair da Cruz
Regina Márcia
Nazareth Coelho
Miriam Eliseu Matos
Marília Rossi Nogueira
Rubens Tavares Lima
Miriam Eliseu Matos
Dárcio Destro
Gerson da Silva Gonçalves
Alberto Lourenço
Márcia Goulart
Simone Quidicomo
Miriam Eliseu Matos
Drª. Tereza Cristina Or
Jaime Togores
Márcio Pires
Eliana Barroso Prugner
Claudete Lousada

www.centroceu.com.br
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Mortos

E-mail

C.E.U. COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS
CNPJ: 57.735.136/0001 -67

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


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sábados: 18h - Palestra e Passe
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 01/12
A DIRETORIA EXECUTIVA desta Instituição, nos
termos do art. 15-§3º e art. 21-a do seu Estatuto,
CONVOCA os associados que estejam quites com a
tesouraria, para que compareçam, em sua sede social,
Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 67, no dia 21 de
outubro de 2012 (domingo), às 15h em primeira
chamada, ou até às 15h30min em segunda chamada
para deliberarem sobre as ALTERAÇÕES DE AJUSTE
NO ESTATUTO SOCIAL e REGIMENTO INTERNO.

E
Santos, 1º de outubro de 2012.

Sebastião Dornellas Gomes
Vice-presidente



SEJA SÓCIO DO C.E.U.

Distribuição de

a famílias carentes

Participe você também!
Informe-se na secretaria e saiba como contribuir
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25 de outubro – quinta-feira - às 20h
com

Compareçam!!

JESUS – O Caminho para a Regeneração
____________
DATA/LOCAL
20/10/12
R. Campos
Melo. 312

21/10/12

de 20 a 27 de outubro de 2012 – sempre às 19h30min __________
MUSICAL
Coral de vozes do
Centro Espírita Nosso
Lar – Peruíbe - SP
Maria e Valdir
S.Bernardo do Campo

PALESTRANTE
Orson Peter Carrara
Matão – SP

22/10/12

Coral da Alfândega de
Santos

23/10/12

Grupo Musical Vozes
do Caminho

Liszt Rangel
Recife – PE
José Lázaro Boberg
Jacarezinho – PR
José Nilson Nunes
Freire

24/10/12

Grupo de Vozes do
C.E. Ismênia de Jesus

Francisco Coelho

Grupo de Violões
Poema Azul

César Braga Said
Rio de Janeiro

Coral Leal
(Jesus e a Caridade)

Clayton Levy
Campinas

R. Carvalho de
Mendonça, 70

R. Pará, 33

R. Evaristo da
Veiga, 266
Av. Senador
Feijó, 513

25/10/12
R. José de
Alencar, 9

26/10/12

R. Bezerra de
Menezes, 156

27/10/12
R. Campos
Melo, 312

Ao piano, a concertista Marlene Akel
juntamente com a Camerata de Violões do
maestro Antônio Manzione

TEMA
Por que adoecemos? –
O Impacto das
Emoções na Saúde

Verdades Ignoradas da
Vida de Jesus
O Segredo das
Bem-Aventuranças
As Práticas Pedagógicas
de Jesus
Memórias do Padre
Germano
Como Trabalhar com
Jesus No Centro
Espírita
Uma Razão para Viver

Música para a Alma

Uma realização da USE – União das Sociedades Espíritas- Intermunicipal de Santos
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Evangelho para a Infância e a Juventude
A Direção desta Casa parabeniza os Professores, verdadeiros exemplos de abnegação que
persistem em seu abençoado propósito de conduzir inteligências e formar consciências.

O CONSTRUTOR DE GENTE
O economista participava de um debate, em que se discutia o desemprego e, após um
engenheiro falar sobre a contribuição da construção civil na demanda por mão-de-obra, o
mediador, entre irônico e sério, fez a seguinte afirmação-pergunta: "Os professores não
constroem pontes; logo, o que eles podem fazer para ajudar a diminuir o desemprego?"
Sem tempo para pensar, o hábil polemista respondeu, também entre irônico e sério:
"Realmente um professor não constrói pontes, não levanta edifícios, não pilota aviões,
não cura doentes... Essas atividades tão visíveis e responsáveis por tantos empregos.
O professor se contenta com algo mais simples: ele prefere construir o engenheiro que levanta
as paredes, instruir o comandante que faz o avião voar, formar o médico que cura, e ensinar os
jornalistas a fazerem perguntas embaraçosas.
O professor não constrói coisas... Ele 'constrói' as pessoas que fazem as coisas, ou pelo
menos ajuda as pessoas a construírem a si próprias."
Dizia Immanuel Kant que o homem é a única criatura que precisa ser educada e a
educação é a arte de formar os homens; isto é, desenvolver neles simultaneamente as
faculdades físicas, intelectuais e morais.
Os animais são resultado de uma fatalidade biológica; mas o homem, conquanto tenha sua
porção animal, por sua biologia, é um ser dotado de propósito consciente.
Nesse sentido, o animal-homem é uma entidade ética, capaz de construir, mudar e aperfeiçoar
seu pensamento, sua conduta e suas atitudes.
Ortega y Gasset dizia que a vida nos é dada, mas não nos é dada pronta. O homem
carrega, para além da sua fatalidade biológica, a responsabilidade de desenvolver o seu projeto
de vida de acordo com sua livre escolha entre as várias opções que lhe são oferecidas para
buscar a sua felicidade.
Aí está o papel do professor, que não constrói pontes, mas que ajuda o homem a
desenvolver a si mesmo, a moldar sua
ação e erigir seu edifício intelecto-moral.
O professor é um transmissor do seu
saber, que deve deixar ao aprendiz o
papel de escolher e construir a sua
própria obra.
É na modéstia do seu propósito que
o professor tem a nobreza
da sua missão.
Trecho do artigo do economista
José Pio Martins, publicado no
jornal Gazeta do Povo, de
28/03/2005.

Caça-palavra
Vamos encontrar estas palavras no quadro
ao lado?!!
Modéstia; Aprendiz; Professor;
Nobreza; Missão; Obra; Saber;
Propósito; Ética; Contribuição;
Construir; Desenvolver; Aperfeiçoar
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