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Neste mês, em que o mundo consagra o dia 5
ao meio ambiente, e diante de tantos desatinos
contra a Natureza, é urgente refletir sobre as
mudanças tão necessárias nas atitudes do homem, cuja força destrutiva está em evidente
crescimento. Analisemos o trecho de “Os Mensageiros” — livro de 1944, ditado por André
Luiz a Francisco Cândido Xavier — em que
Aniceto lê no sagrado livro, em voz alta,
os versículos 19, 20 e 21 do capitulo 8,
da
Epístola de Paulo aos Romanos:
— “Porque a ardente expectação da
criatura espera a manifestação dos filhos
de Deus. Porque a criação ficou sujeita a
vaidade, não por sua vontade, mas por
causa do que a sujeitou, na esperança de
que também a mesma criatura será libertada
da servidão da corrupção, para a liberdade da
glória dos filhos de Deus.” — E, em seguida,
comenta:
“Há milênios a Natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão
somente de esperança, mas vive em ardente
expectação, aguardando o entendimento e o
auxílio dos Espíritos encarnados na terra, mais
propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo
a opressão de todas as vaidades humanas. Isto,
porém, ocorre porque também o Senhor tem
esperança na libertação dos seres escravizados
na Crosta, para que se verifique igualmente a
liberdade na glória do homem. Tendes visto a
civilização funcionando qual vigorosa máquina
de triturar, convertendo-se os homens, nossos
irmãos, em pequenos Moloques(*) de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na vi-

ciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito
para com a Natureza amorável e generosa.
Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem
as forças benfeitoras da vida, são ingratos para
com as fontes do bem, atendem às indústrias
ruralistas, mais pela vaidade e ambição
de ganhar, que lhes são próprias, que
pelo espírito de amor e utilidade, mas
também não passam de infelizes
servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa, que lhes constituem a ruína; escrevem tratados de política econômica,
que redundam em guerra destruidora;
desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria; dominam os
mais fracos e os exploram, acordando, porém,
mais tarde, entre os monstros do ódio! (...)
Não esqueçamos que o Senhor está esperando pelo futuro! Escutemos os gemidos
da criação, pedindo a luz do raciocínio humano,
mas não olvidemos, também, a lágrima desses
escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar
a consciência divina para a vida eterna! Ainda
que rodeiem o campo de vaidades e insolências,
auxiliemo-los ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres
sacrificados. Não olvidará Ele a árvore útil,
o animal exterminado, o ser humilde que se
consumiu em benefício de outro ser!
Cooperemos, por nossa vez, no despertar
dos homens, nossos irmãos, relativamente ao
nosso débito para com a Natureza maternal.”

(*)Moloque = deus fenício, ao qual os amonitas, na península arábica, ofereciam sacrifícios

ESTUDANDO KARDEC
O LIVRO DOS ESPÍRITOS – Livro Terceiro – Capítulo VI – Lei da Destruição
I – Destruição Necessária e Destruição Abusiva
1- Se a destruição é uma lei da Natureza para
que tudo possa renascer e se regenerar, por que
a Natureza nos cerca de meios de preservação e
conservação?
— Para evitar a destruição antes do tempo
necessário. Toda destruição antecipada entrava
o desenvolvimento do principio inteligente.
2- A necessidade de destruição é a mesma em
todos os mundos?
— É proporcional ao estado mais ou menos
material dos mundos, e desaparece num estado
físico e moral mais apurado.
3- A necessidade de destruição existirá sempre

entre os homens na Terra?
—A necessidade de destruição diminui entre
os homens à medida que o Espírito supera a
matéria. Ao horror da destruição segue-se o
desenvolvimento intelectual e moral.
4- Que pensar da destruição que ultrapassa os
limites das necessidades e da segurança?
— Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da
lei de Deus. Os animais não destroem mais do
que necessitam, mas o homem, que tem o livrearbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida.
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Silvia Helena Vicente
José de Abreu (Zezinho)
Miriam dos Santos Almeida
Miriam Eliseu Matos
Jonas Nocerino Prado
Rubens Tavares Lima
Miriam Eliseu Matos
Leonardo Henrique
Osvaldo de Oliveira
Roseana Armênio Caichjian
Jaime Togores
Reinaldo Marangoni
Miriam Eliseu Matos
Drª Tereza Cristina Or
Simone Quidicomo
Márcio Pires

Muito se
Pedirá Àquele
que Muito
Recebeu
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Gerson da Silva Gonçalves

Site

Livre Arbítrio

A
Reconciliação

A Infância e a
Juventude na
Casa Espírita
Não Julgueis
Para não
Serdes Julgado

A Equipe de Costura do C.E.U.

www.centroceu.com.br
E-mail

pede sua colaboração

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

para completar os enxovais

C.E.U. Companheiros Espíritas

dos recém-nascidos de mãezinhas carentes.

Reuniões Públicas
(novos ou até mesmo usados — desde que em bom estado)
Entregas na secretaria

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

Desde já agradecemos



Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

“Não ame pela beleza, pois um dia ela acaba.
Não ame pela admiração,
pois um dia você se decepciona.
Apenas ame,
pois o tempo nunca pode acabar
com um amor sem explicação.”



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

Madre Teresa de Calcutá

Sábados - das 10h às 11h30min

Distribuição de

a famílias carentes
Participe você também!

Biblioteca do C.E.U.

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

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

O segundo sábado é dia de . . .



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

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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NO MUNDO AFETIVO
"Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros."
JOÃO (I João, 4:11.)

Reprovamos a violência e clamamos
contra a violência; no entanto, na vida de
relação, muito raramente nos acomodamos
sem ela, quando se trate de nossos caprichos.
Muito comum, principalmente quando
amamos alguém, exigimos que esse alguém se
nos condicione ao modo de ser.
Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos
irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida; todavia, a paz da alma
requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a
sua área própria de interesse e de ideais.
A Natureza é um mostruário dos recursos polimórficos com que a
Sabedoria Divina plasmou a Criação.
Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do
cravo e nem a rosa as da violeta.
Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a
pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto
não amadurece fora da época prevista.
Assim, também, as criaturas.
Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução.
Junto nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam
como nós, usufruindo os valores da afinidade: entretanto, sempre que amarmos
alguém que comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamo-nos de
lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual.
Deus não dá cópias.
Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do
criador.
Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós
mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os
outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos:

- uma benção.
In: "Ceifa de Luz", FCXavier / Emmanuel
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Evangelho para a Infância e a Juventude

Sou a Terra fecunda que o Senhor te
confiou à esperança...
Muitos passam, chamando-me lama vil,
esquecendo o pão que lhes dou; desprezamse outros, considerando-me barro inútil,
indiferentes à flor e ao fruto com que lhes
amparo a vida.
Muitos guerreiam, disputando-me a posse,
encharcando-me de sangue e pranto,
quando não me transformam em ossuários
perdidos nas trevas, enquanto muitos
outros, ainda, adormecem, desprevenidos,
sobre o meu seio, afirmando-se necessitados
e
desditosos,
quando
bastaria
me
resolvessem com atenção para senhorearem
os tesouros que lhes reservo.
Sou o campo de trabalho, em que
Deus te situou o berço e o lar, o
templo e a escola.
Guardo comigo as lágrimas dos
lavradores que me buscaram antes
de ti e amealharei teu suor em
forma de bênçãos.
Não me relegues ao abandono, para que o
tempo não escarneça de tua passagem.
Agora que o dia alvorece para as tuas mãos
juvenis, lembra-te de que a glória solar
começa ao amanhecer...
Dá-me, assim, teu coração para que eu te
dê minha vida.

Não me firas debalde com lâmina do verbo
vazio e inoperante. Confia-me as sementes do
ideal superior, na tarefa digna a que fomos
chamados, e retribuir-te-ei o devotamento
com o ouro da experiência e com o valor da
lição.
Compadece-te do trabalhador que treme na
velhice, porque o inverno da carne, amanhã,
te baterá igualmente à porta, e ajuda aos
companheiros humildes da retaguarda, sem
olvidar que o Celeste Semeador, mensageiro
das verdades eternas, nasceu na Manjedoura
e avançou para a ressurreição, através da
Cruz.
Guia teu arado no bem dos semelhantes e
milagres de amor colherás de meu sulco.
Livra-me dos vermes da ociosidade
e sustentar-te-ei na extinção das
pragas da miséria e da ignorância.
Não me condenes à erva sufocante
da vaidade e do orgulho e dar-te-ei as
riquezas da vida simples.
Auxilia-me com boa-vontade para
que eu te sirva sem descanso.
Recorda que o esplendor do dia, no mundo,
invariavelmente cede lugar à sombra... Mas,
se te consagras ao plantio da luz, a noite
surgirá para teus olhos, resplandecente de
estrelas, anunciando-te o Excelso Despertar.

In: “CORREIO FRATERNO” – Francisco C. Xavier / Autores Diversos / Emmanuel

Caça-palavra
Vamos caçar as palavras
enquanto refletimos sobre
o que o texto nos diz.

Boa-vontade
Devotamento
Mensageiro
Glória
Campo
Trabalho
Semeador
Ideal
Superior
Terra
Fecunda
Extinção
Milagres
Ressurreição
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Evangelho para a Infância e a Juventude

RESPOSTA
Caça-palavra
Junho / 2015

