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Neste mês vamos conhecer um pouco 

mais o Sr. Osvaldo de Oliveira, ex-presidente 

do CEU e trabalhador da casa há uma década. 

Sua família é de origem católica, assim 

nasceu e foi criado dentro dos precei-

tos cristãos. Aos poucos, conheceu 

pessoas que frequentavam as 

chamadas ‘mesas brancas’ e 

tinham contato com espíritos. 

Deste modo, o interesse pelas 
mensagens e conteúdos espíri-

ta começou a crescer e decidiu 

aprofundar-se mais nos estudos 

da Doutrina. 

Ele recorda que a primeira vez que teve 

contato com o CEU foi em uma festa junina, 
em 2000, quando a 

casa ainda era na  rua 

Benjamim Constant. Desde então, ele passou 

a frequentar nosso amoroso centro, tendo ini-

ciado o curso de Espiritismo em 2001. Em 
2005, quando completou seus estudos na 

evangelização, fez o curso de passe e 

começou a ministrar passes às quar-

tas-feiras. Depois as tarefas foram 

crescendo e passou a ajudar nas 

segundas-feiras nos trabalhos de 

desobsessão. Realizou palestras, e 
auxiliou dando aulas como coorde-

nador de cursos; também foi  con-

vidado a participar dos trabalhos de 

cura, aos sábados e ainda ajudou na tri-

agem, às terças e às quartas-feiras. 

Sr. Osvaldo ainda nos deixa uma emocio-
nada mensagem de carinho pelo CEU e pelos 

amigos que aqui encontrou: 
 

 

 

Texto de Giovana Campos 
  

 

ESTUDANDO KARDEC 
O CÉU E O INFERNO – Segunda parte – Capítulo I – O Passamento 

  

  
1- O que acarreta a extinção da vida orgânica? 
R- A extinção da vida orgânica acarreta a separação 
da alma do corpo, pelo rompimento do laço fluídico. 

  2- Como se dá a separação entre alma e corpo? 
R- A separação nunca é feita de maneira brusca. O 
fluido perispiritual só se desprende de todos os ór-

gãos do corpo de maneira lenta e gradual, e só se 
completa quando não reste nenhum átomo do peris-
pírito ligado a uma molécula do corpo. 

  3- Quem sente as sensações da dor ou do prazer? 
A alma ou o corpo (matéria)? 
R- Durante a vida qualquer desagregação material 

repercute na alma. É a alma e não o corpo que sofre 
as sensações, quer de dor, quer de prazer. 

  4- O último alento é sempre doloroso ou depende 
de alguma coisa? 
R- O último alento quase nunca é doloroso, porque 

ocorre num momento de inconsciência, quase sem-
pre, mas esse estado não é geral, porque a intensi-
dade e duração do sofrimento estão na razão direta 

da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. 
  5- Qual é a causa principal da maior ou menor faci-
lidade do desprendimento da alma? 

R- A causa principal da maior ou menor facilidade no 
desprendimento é o estado moral da alma.   Quanto 
maior for o apego à matéria, maior será o tempo do 

desprendimento. Se existe identificação grande com 
a vida espiritual, o apego é quase nulo, e o despren-
dimento far-se-á de imediato. 

  6- Como se dá o desprendimento do corpo na morte 
natural por velhice ou doença? 
R- O desprendimento opera-se de forma gradual. Se 

o homem é mais ligado às coisas espirituais o des-
prendimento quase se completa antes mesmo da 
morte material.  

Se o homem é ligado à matéria e à sensualidade, o 
desprendimento também é gradual, mas demanda 

esforços maiores e a agonia se estabelece, pois a 
alma não quer se separar do corpo. 
  7- O que ocorre na morte violenta? 

R-  A separação do perispírito não se faz de maneira 
prévia. A vida orgânica, em plena exuberância é subi-
tamente aniquilada.  O Espírito, colhido de improviso,  

fica como que aturdido, e sente,  pensa e acredita-se 
vivo,  prolongando-se  essa  ilusão  até que compre-
enda o seu estado.
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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 AGOSTO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
2 Simone Quidicomo Jesus, divino amigo, 

e seus seguidores 3 Miriam Eliseu Matos 

6 Silvia Helena Vicente  

Maledicência  7 José de Abreu (Zezinho) 

9 Márcia Goulart 

10 Andréa Amaral Quintela 

13 Roseana Armênio Caichjian  

A Paz 

no Mundo  

 

14 Rubens Tavares Lima 

16 Dárcio Destro 

17 Célia Patriani Justo 

20 Miriam Eliseu Matos  

Suicídio na 

visão Espírita 
21 Claudete Louzada 

23 Reinaldo Marangoni 

24 Reinaldo Marangoni 

27 Roseana Armênio Caichjian  

Bezerra de 

Menezes 
28 Drª Tereza Cristina Or 

30 Miriam dos Santos Almeida 

31 Daniela Rema 
 

 

Em comemoração aos 25 anos de fundação, esta Casa 

Espírita fará uma festa para os idosos do Asilo São 
Vicente de Paulo, no domingo, 06 de outubro próximo. 

Compartilhando nossa felicidade, convidamos todos a 

participar da confecção de kits de higiene pessoal para 

os 46 assistidos dessa benemérita Instituição. 

A lista de itens para os kits poderá ser consultada em 

nosso mural. Receberemos doações desde o início de 

agosto até o final de setembro.  

Contamos com a colaboração de todos os nossos amigos. 

 

Um grande abraço fraterno a todos. 
                                                                        

    A Direção 
 

 

INSERIR FOTO 

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO 
06 de outubro de 2013, às 14h30 

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 311 
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SACRAMENTO/CONQUISTA/ARAXÁ 

14 a 17  de novembro de 2013 
(SEISCENTOS REAIS) : EM 03 VEZES

AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO 

HOSPEDAGEM : TAMAREIRAS  E  RIBEIRO  

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com


Dia de Deus 
Pensando em Deus, pensa 

igualmente nos homens, nossos irmãos. 

Detém-te, de modo especial, na 

simpatia e no amparo possível, em favor 

daqueles que se fizerem pais ou tutores. 

As mães são sempre revelações 

angélicas de ternura, junto aos sonhos de 

cada filho, mas é preciso não esquecer 

que os pais também amam... 

Esse perdeu a juventude, carregando 

as responsabilidades do lar; aquele se 

entregou a pesados sacrifícios, apagando 

a si mesmo, para que os filhos se 

titulassem com brilho na cultura 

terrestre; outros se escravizaram a 

filhinhos doentes; muitos foram banidos 

do refúgio doméstico, às vezes, pelos 

próprios descendentes, exilados que se 

acham em recantos de imaginário 

repouso, por trazerem a cabeça branca 

por fora, e, em muitas ocasiões, 

alquebrada por dentro, sob a carga de 

lembranças difíceis que conservam em 

relação aos infortúnios que atravessaram 

para que a família sobrevivesse, e, ainda 

outros renunciaram à felicidade própria, 

a fim de se converterem nos guardais da 

alegria e da segurança de filhos alheios!... 

Compadece-te de nossos irmãos, os 

homens, que não vacilaram em abraçar 

amargos compromissos, a benefício 

daqueles que lhes receberam os dons da 

vida. 

Ainda mesmo aqueles que se 

transviaram ou enlouqueceram, sob a 

delinquência, na maioria dos casos, nos 

merecem respeitoso apreço pelas nobres 

intenções que os fizeram cair. 

A vida comunitária, na Terra de 

hoje, instituiu datas de homenagens às 

profissões e pessoas. 

Lembrando isso, reconhecemos, por 

nós, que o Dia das Mães é o Dia do 

Amor, mas reconhecemos também que o 

Dia dos Pais é o Dia de Deus.

 

In: "Seara de Fé" – Francisco C. Xavier / Emmanuel 
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  Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

Homenagem aos pais 
 

Pai nosso de todos os dias, 
Imagem e semelhança dAquele lá do céu. 
Um ser especial, um companheiro fiel... 

Fonte de amor, de esperança e de sabedoria! 
 

Tudo que sabemos e somos, aprendemos contigo. 
Ensinaste-nos dando exemplos, fazendo! 
Assim crescemos, fazendo e aprendo,  

Sempre vendo em ti um modelo, um amigo. 
 

De ti, trazemos no sangue e nos nomes,  
Gotas e pedacinhos, verdadeiros símbolos de amor e de carinho 

que se integram à nossa vida, fazem parte do nosso ser. 
 

Ser pai é mais que missão, é exercício pleno do amor, 
Através da entrega e da doação. 

É dar a própria vida para que os filhos possam viver! 
 

Pai, Obrigado pela vida! 
 

Fonte: internet – desconhecemos o autor 

Caça-palavra 
Vamos encontrar no quadro ao 

lado as palavras abaixo: 
 

pai 

amigo  

modelo 

exemplo 
doação 

entrega  

carinho 

símbolos 

homenagem 

esperança  

sabedoria 
exercício  

especial 

missão 

vida  
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  Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

  

RESPOSTA 
 

Caça-palavra – agosto / 2013 
 

 

 

 

 

 

 


