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No ano de 2013, a nos-

sa casa espírita C.E.U. – 

Companheiros Espíritas 

Unidos – completa 25 

anos. Então, vamos com-

partilhar um pouco de 

nossa história com você, 
que alegremente faz parte 

desta família! Vamos co-

meçar com uma breve bi-

ografia da Sra. Ruth de Andrade Filgueiras 

Monte Alegre (foto), que fundou esta casa. 

De origem católica, a Sra. Ruth conheceu o 

Espiritismo através de algumas amigas que, 
em reuniões fechadas, faziam o estudo do 

Evangelho e de outras obras da Doutrina Espí-

rita. Assim, passou a frequentar alguns centros 

espíritas já existentes em nossa cidade, mas 

com o tempo, resolveu desligar-se deles e fun-

dar uma casa espírita. 
Inicialmente, os encontros entre seus ami-

gos que compartilhavam o mesmo ideal eram 

realizados em um apartamento situado na Rua 

Tocantins. Com o passar do tempo, o aparta-

mento começou a ficar pequeno para tantas 

pessoas que lá se reuniam e então, pensaram 

que uma casa atingiria os objetivos do grupo. 
Com o apoio financeiro de seu marido, que 

também apoiava incondicionalmente sua esco-

lha, a primeira casa alugada para abrigar as 

atividades do C.E.U. foi no bairro do Embaré, 

na rua Álvaro Alvim, no ano de 1990. Após 

dois anos, o CEU mudou-se para a Rua Benja-

mim Constant no mesmo bairro. Com os traba-

lhos espíritas crescendo, o C.E.U. já passava a 
ter as palestras públicas, trabalho de passe, 

costura, evangelização e desobsessão. Mas, 

sempre imbuída do nobre ideal de ajudar o 

próximo, dona Ruth intensificou as tarefas as-

sistenciais como a costura de roupinhas para 

os mais necessitados, bem como a distribuição 

de cestas básicas.  
Em 1998, o C.E.U. mais uma vez mudava 

de local, passando a ficar no endereço atual, 

Rua Alfaia Rodrigues, 67. Dona Ruth trabalhou 

ativamente na casa até ser acometida por uma 

enfermidade que a deixou por muitos anos 

acamada. Após seu falecimento, foi cremada e 
suas cinzas estão no pequeno jardim desta ca-

sa que fundou com tanto amor. 

Nas palavras de seu enteado, Jorge Monte 

Alegre Filho, dona Ruth sempre foi um espírito 

caridoso, dando de si ao próximo. Em todos 

esses anos, vivenciou a reforma íntima não 

apenas para si, mas com o ideal de ajudar a 
todos que cruzavam seu caminho. 

 

Matéria de Giovana Campos 
 

 

ESTUDANDO KARDEC  

LIVRO DOS MÉDIUNS– Capítulo XIX – Do Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas 
 
 
 
 
 

1-No momento que exerce a sua faculdade está o 
médium em seu estado perfeitamente normal? 

R- Sim, principalmente se for médium escrevente. 
Pode ocorrer, às vezes, que esteja em crise, isto, 
talvez proveniente da fadiga , nesse caso necessitan-

do de repouso. 
2- As comunicações escritas ou verbais podem, 

também, emanar do próprio Espírito encarnado no 
médium? 

R- Sim. A alma do médium pode comunicar-se, 

como a de qualquer outro. 
3- O Espírito, que se comunica por um médium, 

transmite diretamente o seu pensamento, ou este tem 

por intermediário o Espírito encarnado no médium? 
R- O Espírito do médium é o interprete, porque é 

ligado ao corpo que serve para falar/escrever. E pode 

ser necessário que haja essa ligação , assim como é 
preciso um fio elétrico para a comunicação a grande 
distância, e, que haja na extremidade desse fio, uma 

pessoa que a receba e a transmita. 

4- Qual a influência que o Espírito encarnado no 
médium exerce sobre as comunicações que deve 

transmitir? 
R- A influência é que se as comunicações não lhes 

são simpáticas, pode alterá-las e assimilá-las às suas 

próprias ideias. 
5- Porque há preferência dos Espíritos na utiliza-

ção sempre de um determinado médium? 
R- Porque os Espíritos procuram sempre o inter-

mediário que mais simpatize com eles e que lhes 

exprima com mais exatidão os seus pensamentos. 
6-Pode uma pessoa analfabeta escrever como 

médium? 

R- Sim, mas terá grande dificuldade mecânica, por 
faltar à mão o hábito do movimento necessário para a 
formação das letras. 

7- Poderia um médium, pouco inteligente, transmi-
tir comunicações de ordem elevada? 

R- Sim, assim como um médium pode escrever 

numa língua que lhe seja desconhecida. A mediuni-
dade independe da inteligência.  
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R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

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 
 

    

Site  

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 

 

 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

Procure chegar pelo menos 

15 minutos antes do início. 
 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
Serviço gratuito  

 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 

 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

PALESTRAS DO MÊS DE ABRIL 
DIA PALESTRANTE TEMA 
2 Silvia Helena Vicente A Família 

diante da 

Doutrina 

Espírita 

3 Regina Márcia 

5 Dárcio Destro 

6 Célia Patriani Justo 

9 Miriam Eliseu Matos Drogas – seus 

Efeitos sobre 

o Corpo e a 

Mente 

10 Rubens Tavares Lima 

12 Cavour Crispim Neto 

13 Andréa Amaral Quintela 

16 Roberto Silvino Gomes  

Terra – Escola 

dos Espíritos 
17 Eliane Barrozo Prugner 

19 Márcia Goulart 

20 Márcio Pires 

23 Roseana Armênio Caichjian  

O  Evangelho 

no Lar 
24 Jeanete de Oliveira 

26 Miriam dos Santos Almeida 

27 Marcos Paulo Caichjian 

30 Gerson da Silva Gonçalves As Bodas de 

Caná 
 

O segundo sábado é dia de . . .  

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !! 

  

 

 

Dia 4 de maio de 2013 - às 16h 
 
 

     O ESPÍRITO 
    E O TEMPO 

 
 

  Palestrante:  Heloísa Ferraz Pires 
                    (Filha de José Herculano Pires) 

 

“De todos os caminhos da vida há um 
que importa mais: é o caminho que 

nos leva ao verdadeiro ser humano.”  

(Indígenas Moicanos) 
 

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 
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O Companheiro dos Anjos 
 
 

Quando Benjamim Paixão atingiu as bodas de 
prata com a filosofia consoladora dos Espíritos, 

experimentou indizível amargura. 

Vinte e cinco anos de casamento com o Espi-

ritismo Cristão e ainda se reconhecia impossibi-

litado de partilhar-lhe os serviços. 

Em seu modo de ver, fora defrontado, em to-

da a parte, pela incompreensão, pelo desenga-
no e pela discórdia. 

Jamais pudera firmar-se em agrupamento al-

gum. Em razão disso, nessa noite, ao invés de 

procurar o clube, segundo o velho hábito, diri-

giu-se a certa instituição, em que pontificavam 

à boa vontade e a dedicação de Melásio, vene-

rando guia espiritual. 
Depois da prece de abertura dos trabalhos e 

quando o abnegado amigo invisível passou a 

comandar a assembleia, por intermédio de uma 

senhora, Benjamim exclamou em voz súplice: 

- Melásio, a data de hoje assinala o vigésimo 

quinto aniversário de meu ingresso na Doutrina. 
Prestimoso irmão, oriente-me, ensine-me! Onde 

encontrarei a comunidade que se afine comigo? 

Onde estão aqueles com os quais devo realizar 

a tarefa que me cabe? 

A entidade benevolente meditou alguns mi-

nutos e acentuou, sem qualquer sinal de repri-

menda: 
- Vinte e cinco anos no Espiritismo Evangéli-

co, sem trabalho definido, é condição muito 

grave para a alma.  

E modificando o tom da voz observou! 

- Benjamim, alguns passos além de seu lar, 

há um templo de caridade… 

Paixão interceptou-lhe a palavra e clamou: 
- Já sei. É um posto avançado de personalis-

mo em dissidências constantes. Entre os que ali 

ensinam e aprendem, não se sabe qual o pior. 

O guia refletiu, por instantes, e obtemperou: 

– Dentre seus amigos você tem o Pereira, que 

vem trabalhando, com valor, a benefício dum 

orfanato… 
O interlocutor aparteou irreverente: 

- Ah! Pereira! nunca vi homem mais agarrado 

ao dinheiro. É avarento sórdido, 

Melásio não se deu por aborrecido e aventou: 

- Não sei se já entrou em contato com os 

serviços de Dona Soledade, a estimada médium 
da pobreza. Reside justamente no caminho de 

sua repartição… 

Benjamim fixou um gesto de en-

fado e desabafou: 

- Dona Soledade mata a paciên-

cia de qualquer um. É mulher des-

pótica e arbitrária. Não posso en-
tender a sua referência. 

O benfeitor silenciou, por momentos, e 

voltou a dizer: 
- O irmão carvalho, seu vizinho, organizou 

interessantes atividades de cura para obsedia-

dos. Quem sabe… 

Paixão, contudo, alegou irônico: – O Carva-

lho é homem de moral duvidosa. É mesmo 

incrível não se saiba, na vida espiritual, que 

ele possui mais de uma família. 
O guia porém, considerou com a mesma 

calma: 

- A senhora Silva, não longe de sua residên-

cia, vem protegendo os velhos de um asilo e 

..aquela dama é um poço de vaidade – atacou-

lhe Benjamim, intempestivo – ,entrincheirou-

se dentro do próprio “eu” e não aceita a coo-
peração de ninguém. 

O tolerante amigo ponderou então: 

- Em seu trabalho você conhece o Ladeira, 

que mantém valioso culto doméstico do Evan-

gelho, junto ao qual muitos doentes encon-

tram alívio… 
- O Ladeira? – gritou Paixão, sarcástico. – 

Aquilo é a petulância em pessoa. Absorveu o 

Espiritismo todo. A Doutrina é ele só. 

Com invejável bondade, o condutor da reuni-

ão interrogou cristãmente: 

- Conhece você as sessões do Soares, em 

seu bairro? 
- Há muito tempo – redarguiu, azedamente, 

o descortês visitante. – Soares é um esperta-

lhão. Quando os guias da casa não aparecem, 

dispõe-se a substituí-los, sem qualquer escrú-

pulo. Vive de infindáveis trapaças, morando 

num palácio, à custa da ingenuidade alheia. 

Nesse ponto do diálogo, Melásio entrou em 
profundo silêncio, e, não se acreditando venci-

do na argumentação, Benjamim voltou a pedir 

em voz enternecedora: 

- dedicado amigo, ajude-me! Preciso traba-

lhar e progredir na obra da verdade e do bem. 

Não me negue as diretrizes necessárias!… 

 O benfeitor, contudo, embora se mostrasse 
sorridente, respondeu com inflexão e energia: 

- Paixão, ofereci a você sete sugestões de 

trabalho que foram recusadas. Segundo os 

ensinamentos de que dispomos, o remédio se 

destina ao doente e o socorro àqueles que o 

reclamam pela posição de ignorância ou sofri-
mento. O espiritismo solicita o esforço e o con-

curso dos homens de boa vontade e de enten-

dimento fraternal que se amparam uns aos 

outros; entretanto, ao que me parece você é o 

companheiro dos anjos, e os anjos, meu ami-

go, estão muito distanciados de nós. É prová-

vel possamos colaborar no roteiro de ação 
para seu espírito, contudo, é mais razoável 

que você nos procure quando tiver duas asas. 
 

 

In: “Contos e Apólogos”, Francisco Cândido Xavier / Irmão X 
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

A Tartaruga Mensageira  
 

Um dia, há muito tempo, os animais habitantes 
de uma grande floresta ficaram sabendo que um 
grupo de homens pretendia derrubar todas as 

árvores para transformá-las em madeira. 
Apavorados, pois isso representaria a destruição 

deles também, resolveram mandar uma mensagem 

pedindo socorro a um grupo de pessoas amigas e 
amantes da natureza. 

Os bichos se reuniram para decidir quem seria o 

portador da mensagem, pois era uma missão muito 
importante, e o local para onde teriam que ir ficava 
muito, muito distante. 

Apresentaram-se para a tarefa: um 
passarinho, um esquilo, um macaco e 
uma tartaruga. 
– Eu sou o melhor – disse o 

passarinho estufando o peito –, 
porque posso voar e, rapidamente, 

dar conta do recado.  

O esquilo alisou o pêlo 
macio e falou, orgulhoso:  

– Eu tenho mais condições de cumprir 

a missão, porque sou rápido e ágil!  
O macaco, coçando a cabeça, afirmou: 
– Não! Eu sou o mais indicado porque, 

pulando de galho em 
galho, chegarei mais 

depressa ao destino. 

Todos riram quando a pequena 
tartaruga se apresentou. Afinal, 

tinham urgência que a 

mensagem fosse entregue, e 
a tartaruga era,  
reconhecidamente, muito 

lenta. 
Depois que as risadas se acalmaram, o 

leão perguntou: 
– Por que é que você acha que tem condições de 

ser a portadora? 
– Porque tenho confiança em Deus de que o 

conseguirei! – respondeu a tartaruga com 

serenidade.  
Após muito discutir, os animais decidiram, muito 

sabiamente, que para maior segurança, todos os 

quatro levariam uma mensagem igual. Aquele que 
chegasse primeiro teria a honra de entregá-la. 

E assim, numa bela manhã de sol, partiram os 

mensageiros levando as esperanças e a confiança de 
todos os animais. 

O esquilo saiu aos pulos, ligeiro; o passarinho 

abriu as asas e voou rápido pelo céu; o macaco, 
pulando de árvore em árvore, lá se foi a perder de 
vista. Só a pobre tartaruga iniciou a jornada com 

sua marcha lenta, para chacota dos demais.  
Enfrentaram perigos e obstáculos. Tão logo 

terminaram as árvores, o macaco teve que 
continuar também pelo solo.  

A certa altura do caminho ocorreu um grande 

desmoronamento de terras e, como 
não quisessem se abrigar para não 
interromper a marcha, o macaco e o 

esquilo foram atingidos e não puderam 
prosseguir. 

O passarinho passou voando sem 

maiores dificuldades, mas a tartaruga, vendo o 
perigo, com tranquilidade escondeu-se na sua 
carapaça esperando tudo passar.  

Mais adiante, sobreveio terrível tempestade, e o 
passarinho, não obstante se agarrasse às árvores 
para se proteger, foi arrastado pelo vento forte. A 
tartaruga, porém, novamente parou sua caminhada, 

escondendo-se em sua carapaça do furor do 
temporal, esperando o tempo melhorar. Depois, 

prosseguiu sua jornada. 

Em consequência das fortes 
chuvas, regiões ficaram totalmente 
inundadas, mas a corajosa tartaruga 

não desanimou. 
Guardando muito bem a carta 

para que não molhasse, prosseguiu 

nadando. 
E assim, vencendo dificuldades 

enormes, perigos inesperados e 

obstáculos difíceis, a tartaruga chegou ao seu 
destino. Ali ficou sabendo, muito surpresa, que era a 
primeira a chegar! 

Sentiu-se orgulhosa e satisfeita, pois foi 
cumprimentada por todos, como se fosse uma 
heroína.  

E voltou para casa em companhia  dos amigos 
que iriam protegê-los e evitar a destruição da 
floresta.  

Carregada nos braços, ela chegou coberta de 

glória, para espanto dos animais, que nunca 
poderiam imaginar que a pequena tartaruga 
cumpriria missão tão importante. 

Os animais então perceberam que todas as 
criaturas merecem respeito e consideração, e que 
todos têm condições de vencer. Que, muitas vezes, 

não são as criaturas que parecem ter as melhores 
condições que vencem, mas aquelas que se utilizam 
melhor das possibilidades que possuem. 

Perguntaram então à tartaruga, a que ela atribuía 
sua vitória. 

– Creio que sem PACIÊNCIA, PERSISTÊNCIA, 

CORAGEM e muita FÉ, eu não poderia ter vencido. E 
concluiu : – SÓ ASSIM VENCEREMOS!  

 

Célia Xavier Camargo  

In: O Consolador - Revista Semanal de Divulgação Espírita 
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