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PRESENÇA ESPÍRITA
O espírita que entende a doutrina que aceita,
ergue-se de manhã quando o dia flameja.
Ora e agradece a Deus o privilégio santo
de poder trabalhar no corpo a que se acolhe.
Se ouvir mal, fala o bem. Ajusta-se ao dever
cumprindo a obrigação que a vida lhe assinala.
Na rua, estende as mãos que auxilia em amparo fraterno.
Em casa, forma a paz que auxilia e constrói.
Prejudicado, esquece. Ofendido, perdoa.
Não discute, realiza. E nem pergunta, serve.
Não censura, abençoa; nem condena, restaura;
Desce para ajudar, sem tisnar-se na sombra.
Alteia-se na luz, mas apaga-se humilde,
por saber-se instrumento a serviço do Pai.
Reparte do que tem, sem reclamar louvores.
Corrige levantando e educa amando sempre.
Tolera sem revolta as provocações que o ferem,
transformando em bondade o fel das próprias dores.
O espírita onde está faz com que tudo brilhe,
aperfeiçoa, melhora, engrandece e progride.
De alma no entendimento harmônico e profundo,
faz-se fonte de amor para os males da vida,
faz-se raio de sol para as trevas do mundo.
In:” Caminho Espírita”- Francisco Cândido Xavier/ Albino Teixeira

ESTUDANDO KARDEC
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo V – Bem-aventurados os Aflitos
1- De onde se originam as vicissitudes da vida?
R- Certas vicissitudes da vida têm sua causa
na vida presente e outras são provenientes de
vidas passadas.
2-Deve-se atribuir a Deus a origem de nossas aflições, ou ao próprio homem?
R- O homem é, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. A
vaidade, o orgulho, a intemperança, a ambição
desmedida, de uma maneira geral são as causas
de suas aflições na vida atual.
3-Como se explica a existência de males como reveses da fortuna, flagelos naturais, enfermidades de nascimento?
R- São provenientes de causas anteriores,
faltas cometidas em vidas passadas que, quando
reencarna, o homem se compromete a resgatar.
4-Todo sofrimento suportado neste mundo é
necessariamente o indício de uma determinada
falta?

R- Não. Às vezes são simples provas escolhidas pelo próprio Espírito para acabar a sua
depuração e apressar o seu adiantamento.
5- O homem é sempre punido na sua existência presente?
R- Não. Mas jamais escapará às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não
é senão momentânea e, se ele não expia hoje,
expiará amanhã, ao passo que aquele que sofre, já está expiando o seu passado.
6- Quais as consequências dessa Justiça
Distributiva imposta por Deus aos homens?
R- Os sofrimentos por causas anteriores, assim como o das faltas atuais, são a consequência natural de faltas cometidas. A Justiça Distributiva faz com que o homem suporte o que fez
os outros suportarem. Orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante; egoísta, ou
fazendo mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário; se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos.
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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

PALESTRANTE

TEMA

Miriam Eliseu Matos

As 2 Estradas
e as 2 Portas

Silvia Helena Vicente
José Antônio Evangelista
Dárcio Destro
Andréa Amaral Quintela
Miriam Eliseu Matos
Rubens Tavares Lima
Idalina Soares Gomes
Márcio Pires
Nazareth Coelho
Claudete Louzada
Cavour Crispim Neto
Reinaldo Marangoni
Márcia Goulart
Drª. Tereza Cristina Or
Miriam dos Santos Almeida

Parábola dos
Servos Bons e
dos Maus

Os Apóstolos
Buscai
e
Achareis
Cristo
Consolador

CURSOS DE EDUCAÇÃO
ESPÍRITA

Site

www.centroceu.com.br
E-mail

(Adultos)

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

(terças-feiras às 20h ou sextas-feiras às 15h)

C.E.U. Companheiros Espíritas

1 - Aprendizes do Evangelho (iniciantes)
2 – Primeiro Básico
3 - Segundo Básico
4 - Primeiro Mediúnico
5 - Segundo Mediúnico
6 – Reforma Íntima

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


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

Informações e inscrições na secretaria



Sábados: 18h - Palestra e Passe


RECESSO de 1º a 4 de MARÇO

Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

Devido à dificuldade de transporte que ocorre
em nossa região em época de carnaval, não
haverá expediente nos dias acima mencionados.
Contando com a compreensão e colaboração
de todos, solicitamos que procurem manter a
postura espírita, lembrando a cada instante do
conselho do nosso amado Mestre Jesus:



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
E E
Evangelização Infantil
Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.

“VIGIAI E ORAI”

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

O segundo sábado é dia de . . .



Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !!
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Decálogo para Médiuns
“Dai de graça o que de graça recebeste.”
(Mateus, X: 8)

1 – Rende culto ao dever.

7 – Estuda sempre.

Não há fé construtiva onde falta respeito
ao cumprimento das próprias
obrigações.

A luz do conhecimento armar-te-á o
espírito contra as armadilhas da
ignorância.

2 – Trabalha espontaneamente.

8 – Não te irrites.

A mediunidade é um arado divino que o
óxido da preguiça enferruja e destrói.

Cultiva a caridade e a brandura, a
compreensão e a tolerância, porque os
mensageiros do amor encontram
dificuldade enorme para se exprimirem
com segurança através de um coração
conservado em vinagre.

3 – Não te creias maior ou menor.
Como as árvores frutíferas, espalhadas
no solo, cada talento mediúnico tem a
sua utilidade e a sua expressão.

9 – Desculpa incessantemente.
O ácido da crítica não te piora a
realidade, a praga do elogio não te
altera o modo justo de ser, e, ainda
mesmo que te categorizem à conta de
mistificador ou embusteiro, esquece a
ofensa com que te espanquem o rosto,
e, guardando o tesouro da consciência
limpa, segue adiante, na certeza de que
cada criatura percebe a vida do ponto
de vista em que se coloca.

4 – Não esperes recompensas no
mundo.
As dádivas do Senhor, como sejam os
fulgores das estrelas e a carícia da fonte,
o lume da prece e a benção da coragem,
não têm preço na Terra.
5 – Não centralizes a ação.
Todos os companheiros são chamados a
cooperar, no conjunto das boas obras, a
fim de que se elejam à posição de
escolhidos para tarefas mais altas.

10 – Não temas perseguidores.
Lembra-te da humildade do Cristo e
recorda que, ainda Ele, anjo em forma
de homem, estava cercado de
adversários gratuitos e de verdugos
cruéis, quando escreveu na cruz, com
suor e lágrimas, o divino poema da
eterna ressurreição.

6 – Não te encarceres na dúvida.
Todo bem, muito antes de externar-se
por intermédio desse ou daquele
intérprete da verdade, procede
originariamente de Deus.

In: “O Espírito da Verdade” – Francisco C. Xavier e Waldo Vieira / Espíritos Diversos – pelo Espírito André Luiz
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Evangelho para a Infância e a Juventude

Mocidade de Hoje
Mocidade é força.
Mas se força não estiver
sob a direção da justiça,
pode converter-se
em caminho para a loucura.

Mocidade é amor.
Entretanto, se o amor
não se equilibra na sublimação da alma,
cedo se transformará em paixão infeliz.
Mocidade é primavera de sonhos.
Todavia, se a primavera de sonhos
não se enobrece no trabalho digno,
todo o nosso idealismo será simplesmente
um campo de flores mortas.

Mocidade é poder.
Entretanto, se o poder não aceita
a orientação do bem,
depressa se converte em tirania do mal.
Mocidade é liberdade.
Todavia, se a liberdade foge à disciplina,
é, invariavelmente, a descida
para deplorável escravidão.
Mocidade é chama.
No entanto, se a chama
não sofre o controle do proveito justo,
em breve tempo se transformará
em incêndio devastador.
Mocidade é carinho.
Mas, se o carinho não possui
consciência de responsabilidade,
pode ser veneno mortal para o coração.
Mocidade é beleza da forma.
Contudo, se a beleza da forma não se
enriquece com o aprimoramento interior,
não passa de máscara perecível.

Se te encontras na hora radiante da juventude,
não te esqueças de que o tempo
é nosso julgador implacável.
A plantação de agora será colheita depois.
Nossas esperanças, dia a dia, se materializam
nas obras a que nos destinamos.
A Lei será sempre a Lei.
Povoam-se e despovoam-se berços e túmulos,
para que o espírito, divino caminheiro,
através da mocidade e
da velhice do corpo terrestre,
desenvolva em si as asas que o transportarão
aos cimos da Vida Eterna.
Assim, se realmente procuras
a felicidade incorruptível,
confia o teu coração e a tua mente
ao Cristo Renovador a fim de que,
jovem de hoje, te faças amanhã
o caráter sem jaça que lhe refletirá no mundo
a Divina Vontade.
In: “Paz e Libertação”- Francisco Cândido Xavier / Emmanuel

RECRELUZ – Evangelização Infanto-Juvenil
INÍCIO: DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014
HORÁRIO: das 10h às 11h30

PAIS, INCENTIVEM SEUS FILHOS A PARTICIPAREM DO RECRELUZ.

Inscrições na secretaria
TAMBÉM NESTE ANO, A PRÉ-MOCIDADE – JOVENS DE 12 A 15 ANOS
Os interessados devem preencher a ficha de inscrição na secretaria,
comparecer no sábado e procurar pelas monitoras Cristina ou Valéria.
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