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Editorial
O ano está chegando ao fim, e com ele também se conclui o biênio 2017/2018.
Desejamos expressar nossa imensa gratidão a Deus por permitir-nos servir em
nome do amor ao próximo, ao lado de pessoas tão especiais, cuja contribuição tem-se
revelado sob várias maneiras.
Nestes tempos de tantos afazeres, as realizações altruístas desta Casa só têm sido
possíveis com a participação geral, num esforço conjunto, em que compreensão, boa
vontade e atitude são de grande relevância no cumprimento de nossa missão.
No dia 1º de dezembro próximo, reunir-se-á a Assembleia Geral Ordinária para
eleição de nova Diretoria e novo Conselho Fiscal. Os interessados em formar chapas
concorrentes deverão organizar-se de acordo com o Estatuto e apresentá-las em tempo
hábil para sua divulgação.
Pedimos aos associados que verifiquem sua situação social junto à secretaria antes
do dia da votação, a fim de evitar impedimentos de ordem legal durante a Assembleia.
Ficam aqui nossos sinceros agradecimentos aos integrantes da atual gestão e a
todos quantos têm contribuído para que esta Casa continue exercendo a caridade em
nome do Cristo.
Abraços fraternos
A Direção

ESTUDANDO KARDEC

O Livro dos Espíritos – Livro Segundo – Capítulo VIII
Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual – A Alma após a Morte
1 – Em que se transforma a alma no
instante da morte?
— Volta a ser Espírito, ou seja, retorna
ao mundo dos Espíritos que ela havia
deixado temporariamente.
2 – A alma conserva a sua
individualidade após a morte?
— Sim, não a perde jamais. O que seria
ela se não a conservasse?
3 - Que pensar de que a opinião de
que a alma, após a morte, retorna ao
todo universal?
— O conjunto dos Espíritos não constitui
um todo? Quando está numa assembleia,
fazes parte da mesma e, não obstante,
conservas a tua individualidade.
4 – Como a alma constata a sua
individualidade, se não tem mais o
corpo material?
— Tem um fluido que lhe é próprio, que
tira da atmosfera do seu planeta e que
representa a aparência da sua última
encarnação: seu períspirito.

5 – A alma não leva nada deste
mundo?
— Nada mais que a lembrança e o desejo
de ir para um mundo melhor. Essa
lembrança é cheia de doçura ou de
amargor, segundo o emprego que tenha
dado à vida. Quanto mais pura para ela
for, mais compreenderá a futilidade
daquilo que deixou na Terra.
6 – Em que sentido se deve entender
a vida eterna?
— É a vida do Espírito que é eterna; a do
corpo é transitória, passageira. Quando o
corpo morre, a alma retorna à vida
eterna.
7 – Não seria mais exato chamar a
vida eterna a dos Espíritos puros,
que, tendo atingido o grau de
perfeição, não têm mais provas a
sofrer?
— Essa é a felicidade eterna. Mas tudo
isto é uma questão de palavras: chamais
as coisas como quiserdes, desde que vos
entendais.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

C.E.U. Companheiros Espíritas

Nº 07/18

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Eleição de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal – Biênio 2019 – 2020

Reuniões Públicas

O presidente desta Instituição, no uso de suas atribuições
estatutárias, CONVOCA os associados em dia com suas
responsabilidades sociais, para participarem da eleição que
definirá nova Diretoria Executiva e novo Conselho Fiscal para
o biênio 2019–2020. O processo eleitoral ocorrerá no dia 1º
de dezembro de 2018 às 8h30min em primeira chamada, ou
às 9h em segunda chamada, em sua sede, na Rua Com.
Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré – Santos/SP.
Poderão compor as chapas de candidatos todos os associados
que se enquadrem nas condições previstas no Estatuto,
desde que em pleno gozo de seus direitos estatutários e
legais diante da legislação vigente.
São requisitos determinados pelo Estatuto (Artigo 5º –
Parágrafo Único): Somente poderão participar de cargos
administrativos do C.E.U., os associados quites com a
Tesouraria e com um tempo mínimo de efetivação no C.E.U.
de um ano, exceto para os cargos de presidente e vicepresidente, quando será necessário um tempo mínimo de
efetivação de cinco anos.
Santos, 1º de novembro de 2018.

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.

Evangelização Infantil
Sábados - das 10h às 11h30min

Sebastião Dornellas Gomes

Estudo da Doutrina Espírita

Presidente

Cursos Diversos
Biblioteca do C.E.U.

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!

É no segundo sábado



O C.E.U. espera por Vocês !!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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A MORTE É UMA ILUSÃO QUÂNTICA
Os mais recentes estudos
na área da Física Quântica
demonstraram
que
matéria e energia são
como dois lados de uma
mesma moeda. Uma
partícula
pode
se
apresentar de uma forma
ou de outra, com a mesma
curiosa facilidade que consegue se
deslocar de um espaço a outro
instantaneamente,
sem
percorrer
o caminho intermediário.
Porém, mais surpreendente do que
isto, os experimentos demonstram que a
“consciência” é que define o mundo físico,
e não o contrário. Ou seja, se até hoje
existia uma discussão acadêmica no
sentido de que a matéria teria originado a
vida (consciência), hoje se percebe de
forma cada vez mais nítida que ocorre
justamente o oposto: a consciência (vida)
é que cria a matéria.
Neste sentido, o Universo seria
composto
de
elementos
quânticos
(energias
com
suas
frequências
e
vibrações) que regeriam o que tem sido
chamado de “Universo das Possibilidades”.
Neste
Universo
(ou
multiverso),
preexistiriam todas as situações possíveis
de serem concretizadas. Porém, a escolha
de uma única realidade dentre infinitas
outras possíveis, aconteceria a partir do
momento em que a consciência atue na
situação específica. Como consequência,
ocorre a “materialização” de uma única
realidade no mundo “concreto” em que
vivemos.
Tamanha a importância deste
conceito, que hoje muitos cientistas
defendem a tese de que o Universo é
infinito não porque já exista um “espaço”
infinito de “vácuo” a ser preenchido, mas
porque cada vez que a “consciência”
atinge (conhece) os limites do Universo
observável,
estas
fronteiras
automaticamente se expandem, criando
mais Universo, mais matéria “concreta”,

mais realidade de forma
indefinida e sem fim.
Logo, NÃO existiria
NADA
no
mundo
“concreto”, antes da
consciência ter algum
tipo de contato com ele.
Até
então,
a
única
realidade é o mencionado
Universo das Possibilidades.
Como consequência, temos que,
assim como a matéria “física” é uma ilusão
que surge a partir da interação da
consciência, a morte também o é (pois a
morte é física, não representando nada
mais do que o fim das funções fisiológicas
de um corpo). E se é a vida que cria o
mundo e não o contrário, então ela
preexiste ao Universo em si e, portanto,
preexiste à morte física.
Válido lembrar, que a morte neste
plano é apenas “uma das possibilidades
físicas” dentre as infinitas que pairam no
Universo Quântico, de maneira que a
“experiência” de morrer não tem como
existir em um sentido “real”. Soma-se a
isto, o fato de, segundo Einstein, o espaçotempo ser comprovadamente relativo (não
existe de forma linear), existindo como
mera consequência do Mundo material
(que por sua vez é consequência da
consciência). Como poderíamos morrer se
o Tempo também não é absoluto? Se
“antes e depois” se confundem com
absoluta naturalidade científica?
A verdade é que a cada dia se
compreende mais a fundo o simples fato
de que A MORTE NÃO EXISTE. A realidade
não é composta de matéria (não contendo
em si, portanto, a morte física), mas de
ondulações e oscilações energéticas, onde
cada final de ciclo não representa nada
mais do que o exato início do ciclo
seguinte. Nossos cinco sentidos estão
limitados a perceber um Universo físico de
Ilusão, criado pela própria Vida Maior para
dar sentido a nossa própria existência
espiritual.
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Fonte: www.danielkaltenbach.com

Evangelho para a Infância e a Juventude
ADOLESCÊNCIA E VIDA
“Alegra‐ te, mancebo, na tua mocidade, e recreie‐ se o teu coração nos dias da tua mocidade, e
anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos; sabe, porém, que
por todas estas coisas te trará Deus a Juízo”. Eclesiastes, 11:10,
Os momentos de ilusão e engano são
muito comuns no período juvenil, quando os
sonhos e as aspirações se confundem com
falsas necessidades de realização humana.
O estado de infância e de juventude
são relevantes para o
Espírito em
crescimento, razão pela qual, dentre os
animais, o ser humano é o que o tem mais
demorado, quando se lhes fixam os
caracteres, os hábitos e se delineiam as
possibilidades de enriquecimento para
o futuro. O ser humano é essencialmente
resultado da educação, carregando os
fatores
genéticos
que
o
compõem
como
consequência
das
experiências
anteriores, em reencarnações transatas.
Modelá‐lo sempre, tendo em vista um
padrão de equilíbrio e de valor elevado,
faculta-lhe o desenvolvimento dos valores
que lhe dormem latentes e se ampliam
possibilitando a conquista da meta a que se
destina, que é a perfeição. A criança e o
adolescente, no entanto, que se apresentam
ingênuos,
puros,
na
acepção
de

desconhecimento dos erros, nem sempre
o são em profundidade, porquanto o Espírito
que neles habita é viajor de longas
jornadas, em sucessivas experiências, nas
quais nem sempre se desincumbiu com o
valor que seria esperado, antes contraindo
débitos que devem ser ressarcidos na atual
existência. Em razão disso, torna‐se
necessária e indispensável a educação no seu
sentido mais amplo e profundo, de maneira
que lhes sejam lícitos a libertação dos vícios
anteriores e a aquisição de novos valores que
os contrabalancem, superando‐os. Cuidar de
infundir‐lhes costumes sãos desde os
primeiros
dias
da
existência
física,
porquanto a tarefa da educação começa no
instante da vida extrauterina, e não mais
tarde, quando o ser está habilitado para a
instrução.
Para
esse formoso
mister são
indispensáveis o amor, o conhecimento e a
disciplina, de maneira que se lhes insculpam
no imo as lições que os acompanharão para
sempre.

In: “Adolescência e Vida” – Divaldo P. Franco / Joana de Ângelis

CAÇA-PALAVRA
Vamos procurar no
quadro ao lado as
seguintes palavras
do texto:
Libertação /Juventude
Adolescente / Viajor
Conhecimento / Lícitos
Possibilidades / Mister
Infundir / Acepção
Imo / Essencialmente
Disciplina / Realização
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Evangelho para a Infância e a Juventude

RESPOSTA
CAÇA-PALAVRA
Novembro / 18

