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É primavera!  ... Tempo de renovação ... Realizemos a primavera em nós. 

Ingredientes do Êxito 
 

    O êxito espera por você, tanto quanto vem 
exaltando os que lhe alcançaram as diretrizes. 

    Largue qualquer sombra do passado ao 
chão do tempo, qual a árvore que lança de si 
as folhas mortas. 

    Não se detenha diante da oportunidade de 
servir.  

    Mobilize o pensamento para criar vida nova. 
    Melhore os próprios conhecimentos, 
estudando sempre.  

    Saliente qualidades e esqueça defeitos. 
    Desenvolva os seus recursos de simpatia e 

evite qualquer impulso de agressão. 
    Se você pode ajudar, em auxílio de alguém, 
faça isso agora. 

    Enriqueça o seu vocabulário com boas 
palavras. 

    Aprendendo a escutar, você saberá 
compreender. 
    A melhor maneira de extinguir o mal será 

substituí-lo com o bem. 
    Destaque os outros, e os outros 

destacarão você. 
    Viva o presente, agindo e servindo com fé 

e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque, 
para viver amanhã, você precisará viver hoje. 
    Habitue-se a sorrir. 

    Recorde que desalento nunca auxiliou a 
ninguém. 

    Não permita que a dificuldade lhe abra 
porta ao desânimo porque a dificuldade  
é o meio de que a vida se vale para  

melhorar-nos em habilitação e resistência. 
    Ampare-se amparando os outros. 

    Censura é uma fórmula das mais eficientes 
para complicar-se. 
    Abençoe a vida e todos os recursos da vida 

onde você estiver. 
    Nunca desconsidere o valor da sua dose de 

solidão, a fim de aproveitá-la em meditação  
e reajuste das próprias forças. 
    Observe: todo o tempo é tempo de 

Deus para restaurar e corrigir,  
começar e recomeçar.

 

In: “Respostas da vida” – Francisco C. Xavier / André Luiz.  

ESTUDANDO KARDEC 
O CÉU E O INFERNO –  Capítulo VII – As Penas Futuras

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Como se encontra o Espírito ou alma, na 
vida espiritual, com relação às suas 

imperfeições, na vida corporal? 
R- Ele sofre em consequência de suas 

imperfeições , quando encarnado , e o seu 

estado, feliz ou infeliz, está em consonância 
com o seu grau de pureza ou impureza. 

2 - O que representa para o Espírito qualquer 
imperfeição? 

R- A imperfeição para o Espírito é causa 

de sofrimento e de privação de gozo. 
3 - O que significa para o Espírito atingir a 

perfeição? 
R- Atingir a perfeição é o mesmo que se 

conquistar a felicidade.  A perfeição adquirida 

é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. 
4 - O que determina a Lei do Progresso? 

R- A Lei do Progresso dá a todo Espírito a 
possibilidade de adquirir o bem que lhe falta , 
assim como, de despojar-se do mal que 

possui. Vale aqui a máxima, a cada qual se 
dará de acordo com suas obras. 

5- O que acontece com o mal que fazemos ou 

falta cometida? 
R- Toda falta cometida ou todo mal 

realizado é uma dívida contraída que deverá 
ser paga. Se não o for numa existência, 
deverá ser paga na seguinte, ou seguintes, 

uma vez que todas as existências são 
solidárias entre si . 

6 - O que significa o arrependimento? 
R- O arrependimento suaviza os entraves 

da expiação, abrindo esperança para o 

caminho da reabilitação. Ele pode dar-se por 
toda a parte e em qualquer tempo. Quanto 

mais demorar para suceder, por mais tempo 
sofrerá o culpado . 
7 - Em que consiste a reparação? 

R- A reparação consiste em fazer o bem 
àqueles a quem se havia feito o mal. Quem 

não repara o mal numa existência, achar-se-
á numa existência futura em contato com as 
mesmas pessoas que de si tiveram queixa, 

com a finalidade de mostrar-lhes 
reconhecimento e fazer-lhes o bem ou 

arrepender-se do mal que tenham cometido. 
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Filiações 
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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. 
 

 

O segundo sábado é dia de . . . 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PALESTRAS DO MÊS DE SETEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
2 Silvia Helena Vicente  

Mediunidade 
e Obsessão 

3 José Antônio Evangelista 

5 Miriam Eliseu Matos 

6 Célia Patriani Justo 

9 Roseana Armênio Caichjian  

Erraticidade 10 Rubens Tavares Lima 

12 Jaime Togores 

13 Roseana Armênio Caichjian 

16 Miriam Eliseu Matos 
 
 
 

Vós Sois o Sal 

da Terra e a 

Luz do Mundo 

17 José de Abreu (Zezinho) 

19 Dárcio Destro 

20 Reinaldo Marangoni 

23 Gerson da Silva Gonçalves 
 

Sexualidade 
na Visão 

Espírita 

24 Drª. Tereza Cristina Or 

26 Simone Quidicomo 

27 Márcio Pires 

30 Osvaldo de Oliveira Doença na 

Visão Espírita 
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Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 

 

 

 

Não permita que suscetibilidades  

lhe conturbem o coração. 

Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto  

você é livre para pensar como deseja. 

Cada pessoa vê os problemas da vida  

em ângulo diferente. 

Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser  

de grande auxílio em sua experiência ou negócio,  

se você se dispuser a estudá-la. 

Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. 

Quem reclama, agrava as dificuldades. 

Não cultive ressentimentos. 

Melindrar-se é um modo de perder  

as melhores situações. 

Não se aborreça, coopere. 

Quem vive de se ferir,  

acaba na condição de espinheiro. 
 
 
 
 

In: "Sinal Verde" – Francisco C. Xavier / André Luiz 

 

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


 
 

Viver como as Flores 
 

Em um antigo mosteiro budista, um 

jovem monge questiona o mestre: Mestre, 

como faço para não me aborrecer? Algumas 

pessoas falam demais, outras são 

ignorantes, muitas são indiferentes. 

Sinto ódio das mentirosas e sofro com as 

que caluniam. 

Pois viva como as flores, orientou o 

mestre. 

E como é viver como as flores? -

  Perguntou o discípulo. 

Repare nas flores, falou o mestre, 

apontando os lírios que cresciam no jardim. 

Elas nascem no esterco, entretanto, são 

puras e perfumadas. Extraem, do adubo 

malcheiroso, tudo que lhes é útil e 

saudável... mas não permitem que o 

azedume da terra manche o frescor de suas 

pétalas. 

É justo inquietar-se com as próprias 

imperfeições, mas não é sábio permitir que 

os vícios dos outros o perturbem. 

Os defeitos deles são deles e não seus. 

Se não são seus, não há razão para 

aborrecimento. 

Exercite, pois, a virtude de rejeitar todo 

mal que vem de fora. 

Isso é viver como as flores. 
 

 

 

*** 

Numa simples orientação, sem dúvida, 

uma grande e nobre lição de bem-viver. 

Mas, para viver como as flores, é 

preciso, ainda, observar outras 

características que elas nos oferecem como 

exemplo: 

Importante notar que nem todas as 

flores têm facilidades, mas todas têm algo 

em comum: florescem onde foram 

plantadas. 

Seja em terreno hostil, em meio a 

pedregulhos ou em jardins tecnicamente 

bem cuidados, as flores surgem para 

perfumar e embelezar a vida. 

Existem as flores heroínas, que precisam 

lutar com valentia por um lugar ao sol. São 

aquelas que surgem em minúsculas frinchas 

abertas em calçadas ou muros de concreto. 

Precisam encontrar, com firmeza e 

determinação, um espaço para brotar, 

crescer e florescer. 

Há flores, cujas sementes ficam sob o 

solo escaldante do deserto por muitos anos, 

esperando que um dia as gotas da chuva 

tornem possível emergir... 

E, então, surgem, por poucos dias, só 

para espalhar seu perfume e lançar ao solo 

novas sementes, que germinarão e 

florescerão ao seu tempo. 

Em campos cobertos de neve, há flores 

esperando que o sol da primavera derreta o 

gelo para despertar de sua letargia e colorir 

a paisagem, em exuberância de cores e 

perfumes. 

Ah! Como as flores sabem executar com 

maestria a missão que o Criador lhes confia! 

Existem, ainda, flores resignadas, que se 

imolam na tentativa de tornar menos tristes 

as cerimônias fúnebres dos seres humanos... 

enfeitando coroas sem vida. 

Viver como as flores, portanto, é muito 

mais do que saber retirar vida, beleza e 

perfume, do estrume... 

É mais do que florescer em desertos 

áridos e em terrenos inóspitos... 

É mais do que buscar um lugar ao sol, 

estando numa cova escura sob o concreto 

espesso... 

É mais do que suportar a poda e 

responder com mais vida e mais 

exuberância... 

Viver como as flores é entender e 

executar a missão que cabe a você, a mais 

bela e valorosa criatura de Deus, para quem 

todas as flores foram criadas... 

 
 
 
 

 
 

Redação do “Momento Espírita”,  

com base em história de autoria ignorada. 
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

 

FOTO 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pelos alunos: Luanna, 

Michael, Raissa e Thyérri; 

com a supervisão das 

monitoras Valéria e Cristina 

 

Nesta edição, os alunos da pré-mocidade  apresentam aos leitores o resumo 

que fizeram sobre o que aprenderam nas aulas do RECRELUZ : 
 

O que é Espiritismo? 
 

O Espiritismo é uma doutrina científico-filosófica baseada na 
moral de Jesus.  

A comunicação com Espíritos, através da mediunidade, 
esclarece a respeito da imortalidade da alma e da evolução do 

Espírito por meio da reencarnação, sendo esta, para o homem, 
uma oportunidade de corrigir erros e, portanto, renovar-se 

interiormente. Porém, uma única existência não é suficiente para 
atingir a perfeição, por isso precisamos nascer e renascer várias 
vezes.   

Popularmente conhecida como “carma”, a Lei de Causa e Efeito 
ensina que tudo que se planta será colhido. Bem ou mal, o que fizermos refletirá na nossa 

vida.  O entendimento dessa lei e de outros mecanismos do mundo espiritual poderá ser obtido 
por meio do estudo das 5 obras fundamentais, nas quais  Allan Kardec codificou a Doutrina 
Espírita, reunindo as revelações dos espíritos: O Livros dos Espíritos, O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, O Livro dos Médiuns, A Gênese e  O Céu e o Inferno.  
Todo o trabalho de Kardec, incluindo as obras complementares, é fundamentado no 

Evangelho de Jesus. 
Ser espírita é seguir os ensinos do Mestre Jesus.  
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O Livro dos 
Espíritos 

 

Allan Kardec 


