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ORAÇÃO DOS APRENDIZES
Senhor ilumina-nos a visão
de trabalhadores imperfeitos.
Justo Juiz ampara os criminosos e transviados.
Construtor Celeste,
restaura as obras respeitáveis,
ameaçadas pela destruição.
Divino Médico,
salva os doentes.
Amigo dos Bons regenera os maus.
Mensageiro da luz,
expulsa as trevas que ainda nos rodeiam.
Emissário da Sabedoria,
esclarece-nos a ignorância.
Dispensador do Bem,
compadece-te de nossos males.
Advogado dos Aflitos, reajusta os infelizes

que provocam o sofrimento.
Sumo Libertador,
emancipa-nos a mente encarcerada
em nossas próprias criações menos dignas.
Benfeitor do Alto,
estende compassivas mãos
a todos aqueles que te desconhecem
os princípios de amor e trabalho, humildade
e perdão, nas zonas inferiores da vida.
Senhor, eis aqui os teus servos incapazes.
Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e
justa, porque a nossa pequenez é tudo o
que possuímos, para que, em Teu Nome,
possamos operar a nossa própria redenção,
hoje, aqui e agora.
Assim Seja

In: "À Luz da Oração" - Francisco C. Xavier / Espíritos Diversos / Aniceto

ESTUDANDO KARDEC

O CÉU E O INFERNO – Capítulo – VII
As Penas Futuras Segundo o Espiritismo – A Carne é Fraca
1- Seriam as tendências viciosas inerentes ao Espírito?
- Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao Espírito, porque se devem mais ao moral do que ao físico; outras
parecem mais consequência do organismo.
2- Como devemos entender o desenvolvimento dos órgãos cerebrais em relação às
aptidões?
- Os órgãos cerebrais, correspondendo às
diversas aptidões, devem seu desenvolvimento à atividade do Espírito; esse desenvolvimento é assim um efeito e não uma causa.
Um homem não é músico porque tem
a bossa da música, mas ele só tem a bossa da
música porque seu Espírito é músico.
3- Se a atividade do Espírito reage sobre
o cérebro, ela reage igualmente sobre outras
partes do organismo?
- O Espírito é o artesão de seu próprio
corpo, que ele modela, por assim dizer, a fim
de adequá-lo a suas necessidades e à manifestação de suas tendências.
4- Então, qual a consequência natural

desse princípio?
- As disposições morais do Espírito modificam as funções do sangue, dando-lhe maior
ou menor atividade; provocam uma secreção
mais ou menos abundante dos fluidos. É assim, por exemplo, que o guloso sente vir saliva à boca à vista de um prato apetitoso.
Não é o prato que pode excitar o órgão do
paladar, visto que não há contato; é portanto
o Espírito, cuja sensualidade está desperta,
que age, pelo pensamento, sobre esse órgão.
5- O que dizer da desculpa de que
“a carne é fraca”?
-Lançar a culpa de suas más ações à fraqueza da carne não é, senão, um subterfúgio
para escapar da responsabilidade. A carne só
é fraca porque o Espírito é fraco, o que inverte a questão, e deixa ao Espírito a responsabilidade por todos os seus atos. A carne, que
não tem pensamento nem vontade, nunca
prevalece sobre o Espírito, que é o
ser pensante e desejante; é o Espírito que dá
à carne as qualidades correspondentes a seus
instintos, como um artista imprime à sua
obra material o cunho de seu gênio.
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Fátima Soeira
Roseana Armênio Caichjian
Roseana Armênio Caichjian

O Carnaval
Sob a Ótica
Espírita

Recesso

“A verdadeira alegria não foge da temperança.” (André Luiz)

Rubens Tavares Lima
Nazareth Coelho
Célia Patriani Justo
Silvia Helena Vicente
José Antônio Evangelista
Dárcio Destro
Márcio Pires
Osvaldo de Oliveira
Drª. Tereza Cristina Or
Simone Quidicomo
Reinaldo Marangoni

A Felicidade
Não É Deste
Mundo
A Fé que
Remove
Montanhas
Os Bons e os
Maus
Espiritas

VIGIA TEUS PENSAMENTOS

Site

Grande parte dos casos de obsessão
espiritual se estabelece a partir do baixo
padrão vibratório da criatura encarnada.
Ódio, ressentimento, rancor, orgulho, mágoa são
estados
psicológicos
que
dão
às
entidades
perseguidoras o sinal para avançarem.
Tais Espíritos espreitam sua vítima, à espera do
melhor momento para agirem.
Sempre que tais pensamentos te chegarem à
mente, busca refúgio na prece.
Eleva-te a Deus, a fim de que os canais de sintonia
que te ligam a entidades perseguidoras sejam desfeitos
com a força do Bem que pode brotar dentro de ti mesmo.

www.centroceu.com.br
E-mail

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas
Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

In: “A Mensagem do Dia” – F. C. Xavier / Scheilla



Sábados: 18h - Palestra e Passe

A “USE – União das Sociedades



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

Espíritas – Intermunicipal de Santos”
pede patrocinadores para o seu Jornal



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

ESPIRITISMO E UNIFICAÇÃO

(Tiragem bimestral de 3000 exemplares)
E E
Evangelização Infantil

Distribuído em 60 Casas Espiritas
Contato: espiritismoeunificacao@gmail.com

Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.

As Formiguinhas do C.E.U.

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

com a
MESA de DOCES e SALGADOS



Início dos Cursos de Educação Espírita
Terça-feira: 16/02/2016
Sexta-feira: 19/02/2016

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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A reunião das trevas
O Chefe dos Espíritos das Trevas convocou
uma Convenção Mundial de obsessores. Em seu
discurso de abertura, ele disse:
“Não podemos impedir os cristãos
de irem aos seus templos.”
“Não podemos impedi-los de ler os
livros e conhecerem a verdade.”
“Nem mesmo podemos impedi-los de formar
um relacionamento íntimo com os Espíritos
Elevados e Jesus.”
“E, uma vez que eles ganham essa conexão
com os Espíritos Elevados e Jesus, o nosso
poder sobre eles está quebrado.”
“Então vamos deixá-los ir para seus Centros
Espíritas e suas igrejas, vamos deixá-los com os
almoços e jantares que neles organizam, MAS,
vamos roubar-lhes o TEMPO que têm, de
maneira que não sobre tempo algum para
desenvolver um relacionamento elevado”.
“O que quero que vocês façam é o seguinte”
– disse o obsessor-chefe – : “Distraia-os a
ponto de que não consigam aproximar-se de
Jesus e dos Espíritos superiores.”
– Como vamos fazer isto? – Gritaram os
seus asseclas.
Respondeu-lhes:
“Mantenham-nos ocupados nas coisas não
essenciais da vida, e inventem inumeráveis
assuntos e situações que ocupem as suas
mentes.”
“Tentem-nos
a
gastarem,
gastarem,
gastarem,
e
tomar
emprestado,
tomar
emprestado.. .”
“Persuadam as suas esposas a irem
trabalhar durante longas horas, e os maridos a
trabalharem de 6 a 7 dias por semana, durante
10 a 12 horas por dia, a fim de que eles tenham
capacidade financeira para manter os seus
estilos de vida fúteis e vazios.”
“Criem situações que os impeçam de passar
algum tempo com os filhos.”
“À medida que suas famílias forem se
fragmentando, muito em breve seus lares já não
mais oferecerão um lugar de paz para se
refugiarem das pressões do trabalho”.
“Estimulem
suas
mentes
com
tanta
intensidade, que eles não possam mais escutar
aquela voz suave e tranquila que orienta seus
espíritos”.
“Encham as mesinhas de centro de todos os
lugares com revistas e jornais”.
“Bombardeiem as suas mentes com noticias,
24 horas por dia”.
“Invadam os momentos em que estão
dirigindo,
fazendo-os
prestar
atenção
a cartazes chamativos”.
“Inundem as caixas de correio deles com

papéis totalmente inúteis, catálogos de lojas que
oferecem vendas pelo correio, loterias, bolos de
apostas, ofertas de produtos gratuitos,
serviços, e falsas esperanças”.
“Mantenham lindas e delgadas
modelos nas revistas e na TV, para que
os maridos acreditem que a beleza
externa é o que é importante, e eles se tornarão
mal satisfeitos com suas próprias esposas”…
“Mantenham as esposas demasiadamente
cansadas para amarem seus maridos. Se elas
não dão a seus maridos o amor que eles
necessitam, eles então começarão a procurá-lo
em outro lugar e isto, sem dúvida, fragmentará
as suas famílias mais rapidamente.”
“Dê-lhes Papai Noel, para que esqueçam da
necessidade de ensinarem aos seus filhos, o
significado real do Natal.”
“Dê-lhes o Coelho da Páscoa, para que eles
não falem sobre a ressurreição de Jesus e a Sua
mensagem sobre o pecado e a morte.”
“Até mesmo quando estiverem se divertindo,
se distraindo, que seja tudo feito com excessos,
para que, ao voltarem dali, estejam exaustos!”.
“Mantenha-os de tal modo ocupados que
nem pensem em andar ou ficar na natureza,
para refletirem na criação de Deus. Ao invés
disso, mande-os para Parques de Diversão,
acontecimentos esportivos, peças de teatro
banais, apresentações artísticas mundanas e à
TV entorpecedora. Mantenha-os ocupados,
ocupados.”
“E, quando se reunirem para um encontro,
ou uma reunião espiritual, envolva-os em
mexericos e conversas sem importância,
principalmente fofocas, para que, ao saírem, o
façam com as consciências comprometidas”.
“Encham as vidas de todos eles com tantas
causas supostamente importantes a serem
defendidas que não tenham nenhum tempo para
buscarem a espiritualidade e Jesus”.
“Muito em breve, eles estarão buscando, em
suas próprias forças, as soluções para seus
problemas e causas que defendem, sacrificando
sua saúde e suas famílias pelo bem da causa.
Isto vai funcionar!! Vai funcionar !!”
Os espíritos trevosos ansiosamente partiram
para cumprirem as determinações do chefe,
fazendo com que os cristãos, em todo o mundo,
ficassem mais ocupados e mais apressados, indo
daqui para ali e vice-versa, tendo pouco tempo
para Deus e para suas famílias, não tendo
nenhum tempo para contar a outros sobre a
sublimidade e o poder do Evangelho de Jesus
para transformar suas vidas.
A pergunta é:
Teve o obsessor-chefe sucesso nas
suas maquinações?
Desconhecemos o autor

Evangelho para a Infância e a Juventude

Milho de pipoca que não passa pelo fogo
continua
a
ser
milho
para
sempre.
Assim acontece com a gente… As grandes
transformações acontecem quando passamos
pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, fica do
mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de
uma mesmice e de uma dureza assombrosas.
Só que elas não percebem e acham que
seu jeito de ser é o melhor.
Mas, de repente, vem o fogo. O fogo
é quando a vida nos lança numa situação que
nunca imaginamos: a dor. Pode ser fogo de
fora: perder um amor, um filho, o pai, a mãe,
o emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de
dentro: pânico, medo, depressão ou
sofrimento, cujas causas ignoramos.
Há sempre o recurso do
remédio: apagar o fogo! Sem fogo, o
sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade
da grande transformação, também. Imagino
que a pobre pipoca, dentro da panela fechada,

cada vez mais quente, pense que chegou a
sua hora: vai morrer. Dentro de sua casca
dura, fechada em si mesma, não pode
imaginar um destino diferente para si.
Não pode imaginar a transformação que
está sendo preparada para ela. A pipoca não
imagina aquilo do que é capaz. Aí, sem aviso
prévio, pelo poder do fogo, a grande
transformação acontece: bum! E ela
aparece como outra coisa completamente
diferente, algo que nunca havia sonhado.
Bom, mas ainda temos o piruá, que é o
milho de pipoca que se recusa a estourar. São
como aquelas pessoas que, por mais que o
fogo esquente, recusam-se a mudar. A
presunção e o medo são a casca dura
do milho que não estoura. No
entanto, o destino delas é triste, já
que ficarão duras a vida inteira. Não vão se
transformar na flor branca, macia e nutritiva.
Não vão dar alegria a ninguém.

Rubem Alves

Caça-palavra
Pensando em nossa
necessidade de reforma
íntima, vamos buscar no
quadro ao lado as seguintes
palavras:
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Coisa
Transformação
Milho
Pipoca
Piruá
Mesmice
Possibilidade
Casca
Flor
Branca
Nutritiva
Alegria

Evangelho para a Infância e a Juventude

RESPOSTA
Caça-palavra
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