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ESTUDANDO KARDEC 
Livro dos Médiuns  

Distinção entre Bons e Maus Espíritos   
 

1) Qual a regra invariável e sem exceção 
para se entender a linguagem dos Espíritos ? 

R) A regra invariável e sem exceção é a 
de que a linguagem dos Espíritos está sem-
pre em relação com o grau de elevação a 
que já tenham chegado. 

2) Qual a característica de uma comuni-
cação feita por um Espírito Superior ? 

R) Os Espíritos Superiores somente di-

zem coisas boas, sem nenhuma conotação 
de trivialidade; têm em si a bondade e a 
afabilidade; não têm ódio, nem aos homens, 
nem aos outros Espíritos. 

3) Como se pode reconhecer a lingua-
gem de um mau Espírito? 

R) Quando essa linguagem vem cheia de 
falta de bondade e de benignidade. 

4) A inteligência é um sinal de superiori-
dade? 

R) Não, porque, nem sempre a inteligên-
cia e a moral andam juntas. Um Espírito 
pode ser bom e afável, e ter conhecimentos 
limitados; outro pode ser inteligente e ins-
truído, e ser muito inferior em moralidade. 

5) Um homem, que foi sábio na Terra, 
pode ser um Espírito infalível ? 

R) É crença bastante generalizada na 
Terra, de que um homem que aqui foi sábio 
em determinada especialidade, vai transmitir 
com mais segurança a verdade. Porém, nem 
sempre isso acontece. Os sábios, desencar-
nados há pouco tempo, ainda estão cheios 
dos preconceitos da vida corpórea e pode 
ser que estejam vendo com menos clareza 
do que possamos supor. 

6) Os bons Espíritos se ofendem com 
uma crítica rigorosa à sua comunicação? 

R) Os bons Espíritos nunca se ofendem 
ao receber uma crítica rigorosa, pois eles 
próprios a aconselham e nada têm a temer 
do exame que é feito . 

7) Os maus Espíritos aceitam um crítica 
rigorosa sobre a sua comunicação ? 

R) Eles não aceitam críticas porque têm 
tudo a perder, e se revoltam quando  des-
mascarados. 

8) Quais os sinais para se reconhecer a 
Superioridade ou a Inferioridade dos Espíri-
tos ? 

R) Pela linguagem, assim como proce-
demos em relação a um homem doido e um 
homem sensato. Os Espíritos Superiores não 
se contradizem nunca, e só dizem coisas 
aproveitáveis. Sua única preocupação é o 
bem. Já os inferiores ainda se encontram 
sob a influência das ideias materiais, seus 
discursos se ressentem da ignorância e da 
imperfeição, que lhes são características. 

 

Carta do Pai 
 

        Meu filho,    

Tu podes não me conhecer, porém eu sei tudo sobre ti (Salmos 139:1) 
Eu sei quando tu te deitas e quando te levantas (Salmos 139:2) 

Eu conheço todos os teus caminhos (Salmos 139:3) 
Até os cabelos de tua cabeça estão contados (Mateus 10:30)  

Tu foste feito à minha imagem (Génesis 1:27)  

Em mim tu vives e te moves, e tens existido (Atos 17:28) 
Por seres minha descendência (Atos 17:28) 

Eu já te conhecia muito antes da tua concepção (Jeremias 1:5) 

E te escolhi quando ainda planeava a criação (Efésios 1:11-12)  
Tu não nasceste por engano, pois todos os teus dias 

foram escritos em meu livro (Salmos 139:15-16) 
Eu determinei a hora exata do teu nascimento e onde deverias viver (Atos 17:26)  

Tu foste feito de forma admirável e maravilhosa (Salmos 139:14) 
Eu te formei no ventre de tua mãe (Salmos 139:13)  

E te trouxe à luz no dia em que nasceste (Salmos 71:6) 
Eu tenho sido mal interpretado por aqueles que não me conhecem (João 8:43)  

Não sou distante nem zangado, mas  a completa expressão do amor (I João 4:16) 
E é meu desejo manifestar meu amor em ti,  

simplesmente porque és meu filho, e eu sou teu Pai (1 João 3:1-2) 
Eu te ofereço mais que teu pai terrestre jamais poderia oferecer (Mateus 7:11) 

Pois sou Eu o Pai Perfeito (Mateus 5:48) 
Cada dádiva que recebes vem de minha mão (Tiago 1:17) 

Pois sou aquele que provê e supre todas as tuas necessidades (Mateus 6:31-33) 
Meu plano para teu futuro sempre foi preenchido com esperança (Jeremias 29:11)  

Pois Eu te amo com um eterno amor (Jeremias 31:3) 

Meus pensamentos para contigo são incontáveis,  

como a areia da praia (Salmos 139:17-18)  
E Eu me regozijo em ti com cânticos (Sofonias 3:17)  

Eu nunca irei parar de te fazer o bem (Jeremias 32:40) 
Pois tu és meu tesouro precioso (Êxodo 19:5) 

Eu desejo estabelecer-te com todo o meu coração 
e toda a minha alma (Jeremias 32:41) 

E desejo revelar-te coisas grandes e maravilhosas (Jeremias 33:3)  
Se me procurares com todo o teu coração, me encontrarás (Deuteronômio 4:29) 

Alegra-te em mim e Eu te darei todos os desejos de teu coração (Salmos 37:4) 
Pois sou Eu quem te coloco estes desejos (Filipenses 2:13) 

E sou capaz de fazer mais por ti do que jamais poderias imaginar (Efésios 3:20) 

Pois sou Eu o teu maior encorajador (2 Tessalonicenses 2:16-17) 

Eu sou também o Pai que te conforta em todos os teus problemas (2 Coríntios 1:3-4) 
Quando estás quebrantado, Eu estou próximo de ti (Salmos 34:18) 

Como um pastor que leva um cordeiro, 
Eu te tenho carregado junto ao coração (Isaias 40:11) 

Um dia limparei cada lágrima de teus olhos e tirarei  

toda a dor  que tens sofrido nesta terra (Apocalipse 21:4) 
Eu sou o  teu Pai, e Eu te amo tal como a meu filho, Jesus (João 17:23) 

Pois em Jesus, meu amor por ti foi revelado (João 17:26)  
Ele é a exata representação de meu ser (Hebreus 1:3) 

Ele veio para demonstrar que Eu estou por ti, não contra ti (Romanos 8:31) 
E para dizer que não estou a levar em conta os teus pecados (2 Coríntios 5:19) 
Jesus morreu para que tu e Eu pudéssemos ser reconciliados (2 Coríntios 5:19) 

A Sua morte foi a minha expressão suprema de amor por ti (1 João 4:10) 
Eu desisti de tudo o que amava para poder obter o teu amor (Romanos 8: 32) 

Se receberes o presente de meu filho Jesus, recebes-me a mim (1 João 2:23) 
Então, nada jamais poderá separar-te de meu amor (Romanos 8:38-39) 

Vem para casa e haverá a maior festa que nos céus já foi vista (Lucas 15:7) 
Eu sempre fui Pai, e sempre serei o teu Pai (Efésios 3:14-15) 

A minha pergunta é... Queres tu ser meu filho? (João 1:12-13) 
Estou aguardando por ti (Lucas 15:11-32) 
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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 

 

 

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

 

Sextas-feiras: 20h30min 

Palestra, Passe e Triagem 
 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

 

E E

 

 
 

 
SEJA SÓCIO DO C.E.U. 

 

PALESTRAS DO MÊS DE AGOSTO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

1 José de Abreu (Zezinho)  
MELHORAR PARA 

PROGREDIR 
3 Dárcio Destro 

4 Eliana Barroso Prugner 

7 Odair da Cruz  
 

O PAI E A FAMÍLIA 
8 Rubens Tavares Lima 

10 Jaime Togores 

11 Andréa Amaral Quintela 

14 Marilia Rossi Nogueira 
 

 

PARENTESCO 
CORPORAL E 
ESPIRITUAL 

15 Alberto Lourenço 

17 Idalina Soares Gomes 

18 Marcos Paulo Caichjian 

21 Sávio Palazzo  

AJUDA-TE QUE O 
CÉU TE AJUDARÁ 

22 Drª. Tereza Cristina Or 

24 Reinaldo Marangoni 

25 Márcio Pires 

28 Álfia Gama Dicolla  

DR. BEZERRA  DE 
MENEZES 29 Claudete Louzada 

31 Cavour Crispim Neto 

 

                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 Pelo Espírito: Luiz Sérgio 
 

Visite a 
LIVRARIA DO C.E.U. 

Livros espíritas a preços promocionais 

O segundo sábado é dia de   

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

 
 

Madre Teresa de Calcutá 

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com
http://pensador.uol.com.br/autor/madre_teresa_de_calcuta/
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Por 

intermédio 

da 

paternidade 

e  da 

maternidade, 

o  homem  e  

a  mulher 

adquirem 

mais amplos 

créditos da 

Vida 

Superior. 

 

FAMÍLIA 
  

  

"Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias 

pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. 

Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se 

perpetuam no mundo dos Espíritos, através das várias 

migrações da alma; as segundas, frágeis como a matéria, 

se extinguem com o tempo e, muitas vezes, se dissolvem 

moralmente, já na existência atual." Do ítem 8, no Cap. XIV, de - 

O Evangelho Segundo o Espiritismo. 

 

De todas as associações existentes na Terra - excetuando 

naturalmente a Humanidade - nenhuma talvez mais importante em 

sua função educadora e regenerativa: a constituição da família. 

De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, 

atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces 

da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio 

da reencarnação, consoante as Leis Divinas, possibilitando o trabalho 

executivo dos mais elevados programas de ação do Mundo Espiritual. 

Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e 

a mulher adquirem mais amplos créditos da Vida Superior. 

Daí, as fontes de alegria que se lhes rebentam do ser com as 

tarefas da procriação. 

Os filhos são liames de amor conscientizado que lhes 

granjeiam proteção mais extensa do Mundo Maior, de vez que todos 

nós integramos grupos afins. 

Na arena terrestre, é justo que determinada criatura se faça 

assistida por outras que lhe respiram a mesma faixa de interesse 

afetivo. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas 

nas Esferas Superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles 

companheiros de experiência, volvidos à reencarnação para fins de 

progresso e burilamento. 

A parentela no Planeta faz-se filtro de família espiritual 

sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes 

entre aqueles que lhe comungam o clima. 

Arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a 

compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, 

porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, 

amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis, ante 

as leis do destino. 

Apesar disso, importa reconhecer que o clã familiar evolve 

incessantemente para mais amplos conceitos de vivência coletiva, 

sob os ditames do aperfeiçoamento geral, conquanto se erija sempre 

em educandário valioso da alma. 

Temos, dessa forma, no instituto doméstico uma organização 

de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos 

necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do 

Mundo Melhor. 
 

In: "Vida e Sexo" –  Francisco Cândido Xavier / Emmanuel   



RECRELUZ 
Evangelho para a infância e a juventude    
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PAIS MAUS 
( Dr. Carlos Hecktheuer- médico psiquiatra) 

 

 

 

"Um dia, quando os meus filhos forem cres-

cidos o suficiente para entender a lógica que 
motiva pais e mães, eu hei de dizer-lhes: 

 - Eu os amei o suficiente para ter-lhes per-
guntado aonde vão, com quem vão, e a que ho-
ras regressarão. 

- Eu os amei o suficiente para não ter ficado 

em silêncio, e fazer com que vocês soubessem 
que aquele novo amigo não era boa companhia. 

 - Eu os amei o suficiente para fazê-los pagar 
os doces que tiraram do supermercado, ou re-
vistas do jornaleiro, e fazê-los dizer ao dono: 
"Nós tiramos isto ontem, e queríamos pagar". 

- Eu os amei o suficiente para ter ficado em 

pé, junto de vocês, duas horas, enquanto lim-
pavam o quarto, tarefa que eu teria feito em 15 
minutos. 

- Eu os amei o suficiente para deixá-los ver, 
além do amor que eu sentia por vocês, o meu 
desapontamento e também as lágrimas nos 

meus olhos. 
- Eu os amei o suficiente para deixá-los as-

sumir a responsabilidade das suas ações, mes-
mo quando as penalidades eram tão duras que 
me partiam o coração. 

- Mais do que tudo, eu os amei o suficiente 
para lhes dizer NÃO, quando eu sabia que vocês 
poderiam me odiar por isso (e em alguns mo-
mentos até me odiaram). 

Essas eram as mais difí-
ceis batalhas de todas. Es-
tou contente, venci... Por-
que, no final, vocês vence-
ram também! E qualquer 
dia, quando os meus ne-
tos forem crescidos o su-
ficiente para entender a ló-
gica que motiva pais e mães; 
quando eles perguntarem se os 
seus pais eram maus, os meus filhos 

vão lhes dizer: 

"Sim, os nossos pais eram maus. Eram os pi-

ores do mundo. As outras crianças comiam do-
ces no café e nós só tínhamos que comer cere-
ais, ovos, torradas. As outras crianças bebiam 
refrigerantes, comiam batatas fritas e sorvetes 
no almoço, e nós tínhamos que comer arroz, 
feijão, carne, legumes e frutas. Nossos pais ti-

nham que saber quem eram os nossos amigos e 
o que nós fazíamos com eles. 

Insistiam em que lhes disséssemos com 
quem íamos sair, mesmo que demorássemos 
apenas uma hora ou menos. Nossos pais insisti-
am sempre conosco para que lhes disséssemos 
sempre a verdade, e apenas a verdade. 

E, quando éramos adolescentes, eles conse-
guiam até ler os nossos pensamentos. A nossa 
vida era mesmo chata!  

Nossos pais não deixavam os nossos amigos 
tocarem a buzina para que saíssemos; tinham 
que subir, bater à porta, para que os nossos 

pais os conhecessem. 
Enquanto todos podiam voltar tarde da noite, 

com 12 anos, tivemos que esperar pelo menos 
até os 16 para chegar um pouco mais tarde; e 
aqueles chatos levantavam para saber se a fes-
ta foi boa (só para verem como estávamos, ao 
voltar). 

Por causa dos nossos pais, nós perdemos 
imensas experiências na adolescência: ne-
nhum de nós esteve envolvido com drogas, 
roubo, atos de vandalismo, violação de pro-
priedade, nem fomos presos por crime al-
gum. 

FOI TUDO POR CAUSA DOS NOSSOS 
PAIS! 

Agora, que já somos  adultos,  honestos 
e educados,  estamos fazendo o melhor 
para sermos PAIS MAUS, como eles foram".  
Eu acho que este é um dos males do mun-

do de hoje: NÃO HÁ PAIS MAUS O SUFICIENTE! 

 

 
Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual: 

os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. 
 

Allan Kardec 

 


