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Deixa de lado o ar sério que te anuvia o olhar...
Esquece a tribulação a que a vida te expõe...
Sorri! Sê de novo criança
como nos tempos em que acreditavas em Papai Noel.
Revive, imensa e pura, a esperança do sapatinho na janela.
Recebe, como bênção, o aperto de mão de quem te encontra,
o sorriso que chega com um voto de alegria.
Apaga do pensamento as dúvidas e os temores;
tem fé, esperança... É Natal!
Deixa o coração livre como a criança...
Olha o pouco do céu que há em tudo: guarda-o também contigo...
Em cada riso, em cada mensagem que vem de longe, há um pouco de eterno.
E é tão simples termos o infinito dentro de nós! É Natal!
Esquece os outros dias que te tornaram triste.
Há um menino, em algum lugar azul, inundando teu caminho de felicidade, amor e luz.
Ele tornará teu coração criança. É Natal!
Sorri para quem passa, estende a mão a quem te espera.
Lembra-te dos esquecidos e sonha com o presépio, com a simplicidade de tudo aquilo
que nos proporciona a Paz e a Alegria e... Que na tua vida, todos os dias sejam Natal.
Desconhecemos o Autor

ESTUDANDO KARDEC
A Gênese – Capítulo XI – Encarnação dos Espíritos
1 - Como se dá a união do Espírito com o corpo, na
encarnação?
R- O Espírito tem necessidade, por ser um ser indefinido e abstrato, de um intermediário, um envoltório fluídico, semimaterial, chamado perispírito, extraído do
fluído Cósmico Universal, para que se dê a união do
Espírito com a matéria.
2 - Como se dá a união do perispírito no momento da
concepção?
R- Quando o Espírito tem de encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico o liga ao
gérmen que o atrai por força irresistível, desde o momento da concepção; essa união se dá, quando o perispírito se liga molécula a molécula, ao corpo em formação, nascendo então o ser para a vida exterior.
3 - O que ocorre sempre quando se dá a encarnação
do Espírito?
R- O Espírito, desde que é apanhado no laço fluídico
que o prende ao gérmen, entra em estado de perturbação, que vai aumentando à medida que o laço aperta; e perde, nos últimos momentos, toda a consciência
de si próprio, de sorte que jamais presencia o seu nascimento.
4 - O que ocorre quando a criança respira ao nascer?
R- O Espírito começa a recobrar as faculdades, que se

desenvolvem à proporção que se formam e se consolidam os órgãos que lhes hão de servir de manifestação.
5 - O que acontece quando o Espírito recobra a consciência de si mesmo?
R- Ele perde a lembrança de seu passado, sem perder
as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas, que haviam ficado temporariamente
em estado de latência e que, voltando à atividade, vão
ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes.
6 - A encarnação do Espírito é constante ou perpétua?
R- A encarnação do Espírito não é constante, nem perpétua, é transitória. O Espírito, ao deixar um corpo não
retorna imediatamente em outro. Vive na vida espiritual, que é a sua vida normal, um considerável lapso
de tempo. De maneira que para o Espírito é insignificante o tempo que passa encarnado, se comparado ao
que passa no estado de Espírito livre.
7 - O Espírito progride no intervalo das encarnações?
R- Sim, porque aplica aos seus conhecimentos a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal;
examina o que fez quando habitou a Terra, passa em
revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça
planos e toma resoluções pelas quais se guiará em
nova existência, com o propósito de melhor se conduzir.
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O passe na
Casa Espírita

Natal

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

O C.E.U. encerrará as atividades
de 2013 em 15 de dezembro,
reiniciando-as em
07 de janeiro de 2014.

Site

www.centroceu.com.br
E-mail

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas

As Formiguinhas do C.E.U.

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

convidam VOCÊ a prestigiar nosso



Bazar de natal

Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

Sempre com muitas novidades!



Sábados: 18h - Palestra e Passe

Dias 19 e 20 de dezembro
(quinta e sexta-feira) das 14h às 20h
e dia 21 de dezembro
(sábado) das 11h às 20h



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Local: salão da Igreja Ortodoxa São Jorge:
Av. Ana Costa, 325

E E
Evangelização Infantil

(em frente ao hipermercado Extra)

Sábados - das 10h às 11h30min

Entrada Franca

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

Distribuição de



a famílias carentes
Participe você também!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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Doação e Gratidão
O homem que estava atrás do balcão olhava a rua de forma
distraída.
Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o
vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando viu
determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa
azul.
__ É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? __ disse
ela.
O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou:
__ Quanto dinheiro você tem?
Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e
foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão, e feliz disse:
__ Isso não dá?
Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa.
__Sabe, __ continuou __ eu quero dar este presente para a minha
irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e
não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela
ficará feliz com o colar que é da cor de seus olhos.
O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo,
embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado
com uma fita verde.
__Tome! Disse para a garota. Leve com cuidado.
Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo.
Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros
e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já
conhecido embrulho desfeito e indagou:
__ Este colar foi comprado aqui?
__ Sim senhora.
__ E quanto custou?
__ Ah! falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha
loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente.
A moça continuou:
__ Mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é
verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo.
O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho,
colocou a fita e o devolveu à jovem.
__ Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar:
ELA DEU TUDO O QUE TINHA…
O silêncio encheu a pequena loja, e duas lágrimas rolaram pela face
emocionada da jovem enquanto suas mãos tomavam o pequeno
embrulho.

“A verdadeira doação é doar-se por inteiro, sem restrições. A
gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de
ternura. Gratidão com amor não apenas aquece quem recebe,
como reconforta quem oferece”.
Adaptado de www.velhosabio.com.br

“ Na verdade
vos digo que
mais doou esta
pobre viúva, (...)
porque doou
tudo o que
tinha.”
Lucas XXI : 1 - 4

“E, quando
oferecerdes
sacrifícios de
louvores ao
Senhor,
o oferecereis da
vossa vontade.”
Levítico 22:29

“Mas, quando tu
deres esmola,
não saiba a tua
mão esquerda o
que faz a tua
direita, para que
a tua esmola
seja dada em
secreto; e teu
Pai, que vê em
secreto, ele
mesmo te
recompensará
publicamente”.
Mateus 6:3-4
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Evangelho para a Infância e a Juventude

Súplica do Natal
Amado Jesus,
Na excelsa manjedoura
que te esconde a gloria sublime,
ouve a nossa oração!
Ajuda-nos a procurar a simplicidade
que nos reúne ao teu amor...
Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos,
buscando em Ti a força para sermos,
em Teu Nome, irmãos uns dos outros!
Mestre do Eterno Bem,
sustenta as nossas almas
a fim de que a alegria de servir e ajudar
nos ilumine a senda,
não somente na luz de teu Santo Natal,
mas em todos os dias, aqui, agora e sempre...
In: Antologia Mediúnica do Natal – Francisco Cândido Xavier / pelo Espírito Aparecida

Os magos vieram do oriente para ver Jesus.
Vamos ajudá-los a chegar à estrebaria,
seguindo a sequência certa das estrelinhas:
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