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Saibamos Pensar
Se pretenderes receber a
luz dos anjos para viver em
paz entre os homens, observa
como pensas, a fim de que a
sombra de ontem não te anule a
esperança de hoje.
Cada dia é frente movimentada na luta
silenciosa, em que nos cabe entronizar na
consciência aquela vitória espiritual sobre nós
mesmos, capaz de assegurar-nos a suspirada
penetração na Vida Celeste.
Hora a hora, aprendamos a pensar com o
bem, pelo bem, junto do bem, através do bem
e estendendo o bem, a fim de que venhamos a
errar menos, diante das leis que nos regem.
(...)
Não cubras teus olhos com o crepe do
pessimismo, nem envolvas réus no gelo da
indiferença. Aprende a pensar para o bem para

que o bem te ensine a ver e a servir.
Onde o mundo situa o aviltamento e a
corrupção, a falência e a queda, o pensamento
reto descobre sonhos malogrados e aspirações
desfeitas que a tempestade da ignorância e da
penúria destruiu.
Não te confies às sugestões da tristeza e
do desânimo, da crueldade e da maldição.
Passa auxiliando e sentirás no irmão da
estrada a continuação de ti mesmo.
E, acendendo a luz da confiança e da
bondade em torno dos próprios pés, guardarás
a mente invulnerável à influência das trevas,
convertendo o próprio espírito em vaso
sagrado no qual o pensamento nobre,
recolhido com limpidez e segurança,
transformar-te-á a existência em estrela,
brilhando na Terra em abençoada antecipação
ao Reino de Deus.
In: “Nós” – Francisco C. Xavier/ Emmanuel

ESTUDANDO KARDEC

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV
Resumo da doutrina de Sócrates e Platão (continuação da edição de agosto)
VII – A preocupação constante do filósofo
(tal como o compreendem Sócrates e Platão) é
a de ter o maior cuidado com a alma, menos
em vista desta vida, que é apenas um
instante, do que em vista da eternidade. Se a
alma é imortal, não é sábio viver com vistas à
eternidade?
O Cristianismo e o Espiritismo ensinam a
mesma coisa.
VIII – Se a alma é imaterial, ela deve
passar, após esta vida, para um mundo
igualmente invisível e imaterial, da mesma
maneira que o corpo, ao se decompor, retorna
à matéria. Importa somente distinguir bem a
alma pura, verdadeiramente imaterial, que se
nutre, como Deus, da ciência e de
pensamentos, da alma mais ou
menos manchada de impurezas materiais, que
a impedem de elevar-se ao divino, retendo-a
nos lugares de sua passagem pela terra.
Sócrates e Platão, como se vê,
compreendiam perfeitamente os diferentes
graus de desmaterialização da alma. Eles
insistem sobre as diferenças de situação que
resultam para ela, de sua maior ou menor
pureza. Isso que eles diziam por intuição,

o Espiritismo o prova, pelos numerosos
exemplos que nos põe diante dos olhos. (Céu e
Inferno, II parte).
IX – Se a morte fosse a dissolução total do
homem, isso seria de grande vantagem para os
maus, que após a morte estariam livres, ao
mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e
de seus vícios. Aquele que adornou sua alma,
não com enfeites estranhos, mas com os que
lhes são próprios, ele somente poderá esperar
com tranquilidade a hora de sua partida para o
outro mundo.
Em outros termos, quer dizer que o
materialismo, que proclama o nada após a
morte, seria a negação de toda responsabilidade
moral ulterior e, por conseguinte, um estímulo
ao mal; que o malvado tem tudo a ganhar com
o nada; que o homem que se livrou dos seus
vícios e se enriqueceu de virtudes é o único que
pode esperar tranquilamente o despertar na
outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos
exemplos que diariamente nos põe ante os
olhos, quanto é penosa para o malvado a
passagem de uma para a outra vida, a entrada
na vida futura. (Céu e Inferno, II parte, cap 1 º)
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Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas

Comece a estudar agora mesmo!

Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno

“O Evangelho Segundo o Espiritismo”
e “O Livro dos Espíritos”



às quintas-feiras das 20h às 21h30
ou
às sextas-feiras das 15h às 16h30

Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno

Procure a secretaria e inscreva-se já.



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Dia 2 de setembro
e 7 de outubro

E E
Evangelização Infantojuvenil

primeiro sábado

Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

Não percam !



O C.E.U. espera por Vocês !!
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A respeito do país onde vivemos, têm-se
ouvido as referências mais diversas.

Porque se o homem é o que pensa, a nação
é a somatória dos pensamentos dos seus
filhos. E os pensamentos positivos,
idealistas devem se corporificar na
responsabilidade, no dever bem cumprido,
nas obrigações atendidas. Da mente para as
mãos.

Há os que o consideram simplesmente
um país de Terceiro Mundo e buscam, com
rapidez, outras paragens. Emigram para a
Europa ou América do Norte e afirmam
serem felizes.

Será que já paramos para pensar, um
dia ao menos, o que é que determinou
nosso nascimento neste país? Ou a sua
adoção posterior?

Há os que apontam os erros gritantes,
as injustiças sociais, a corrupção todos os
dias, em todas as horas. Contudo, nada
fazem para melhorar a situação e às vezes
até se servem de todas essas condições
para seu próprio existir.

Ninguém nasce no local errado.
Portanto, as condições que a Pátria do
Cruzeiro nos oferece são as de que
necessitamos para o nosso crescimento.

Há os que pregam a divisão do imenso
gigante, os que desejam modificar os
símbolos nacionais, os que propõem novos
versos e melodia para o Hino Nacional.

Miséria, fome, desemprego, corrupção
são desafios que devemos nos empenhar
para vencer. Não foi de outra forma que o
homem saiu da Idade da pedra para a
moderna tecnologia.

Com certeza nosso país tem problemas.
Mas o que necessita não é de queixas,
reclames e críticas. Precisa e com urgência
de que cada um de seus filhos principie a
trabalhar para a construção do melhor.

Grandes mudanças se operam com a
iniciativa individual ou comunitária. Basta se
observe a abnegação de uns poucos em prol
dos meninos de rua, das crianças carentes,
dos idosos desamparados.

E o melhor começa na mente, na
emissão dos pensamentos. Observa-se que,
quando o governo realiza um
pronunciamento, estabelece novas leis,
apresenta novos projetos, logo surgem os
que começam a clamar em coro que aquilo
não vai dar certo.

Eliminar o analfabetismo, ilustrar
mentes, libertar as criaturas do comodismo,
conscientizando-as do quanto valem, deve
ser preocupação prioritária de cada um.

Mesmo antes de experimentar, de
tentar, exatamente como a criança que olha
para o prato de comida e afirma: Não gosto.
E não quer provar.

O Brasil tem jeito. Basta que nos
empenhemos.
Brasil, o Coração do Mundo, deve pulsar
forte, acenando esperanças porque o
organismo terrestre não pode viver sem um
coração saudável.

A soma de pensamentos negativos,
derrotistas, têm derrubado bons projetos,
impedido ou adiado a sua concretização.

Pensemos nisso.
Redação do Momento Espírita.
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Inferno, II parte).
IX – Se a morte fosse a dissolução total do
homem, isso seria de grande vantagem para os
maus, que após a morte estariam livres, ao
mesmo tempo, de seus corpos, de suas almas e
de seus vícios. Aquele que adornou sua alma,
não com enfeites estranhos, mas com os que
lhes são próprios, ele somente poderá esperar
com tranquilidade a hora de sua partida para o
outro mundo.
Em outros termos, quer dizer que o
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adoção posterior?

Há os que apontam os erros gritantes,
as injustiças sociais, a corrupção todos os
dias, em todas as horas. Contudo, nada
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até se servem de todas essas condições
para seu próprio existir.

Ninguém nasce no local errado.
Portanto, as condições que a Pátria do
Cruzeiro nos oferece são as de que
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Miséria, fome, desemprego, corrupção
são desafios que devemos nos empenhar
para vencer. Não foi de outra forma que o
homem saiu da Idade da pedra para a
moderna tecnologia.

Com certeza nosso país tem problemas.
Mas o que necessita não é de queixas,
reclames e críticas. Precisa e com urgência
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iniciativa individual ou comunitária. Basta se
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E o melhor começa na mente, na
emissão dos pensamentos. Observa-se que,
quando o governo realiza um
pronunciamento, estabelece novas leis,
apresenta novos projetos, logo surgem os
que começam a clamar em coro que aquilo
não vai dar certo.
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mentes, libertar as criaturas do comodismo,
conscientizando-as do quanto valem, deve
ser preocupação prioritária de cada um.

Mesmo antes de experimentar, de
tentar, exatamente como a criança que olha
para o prato de comida e afirma: Não gosto.
E não quer provar.
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Brasil, o Coração do Mundo, deve pulsar
forte, acenando esperanças porque o
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A soma de pensamentos negativos,
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Reinaldo Marangoni
Gisleide Ap. Nascimento
Drª. Tereza Cristina Or
João António Filippini Garcia
Carlos Reis

Bezerra de
Menezes

Distribuição de

E-mail
ceucompespiritasunidos@yahoo.com
Facebook

Brasil
Coração do
Mundo Pátria
do Evangelho

A Vida
Espiritual
dos Animais
Suicídio na
Visão
Espírita
A Caridade
Musical

a famílias carentes
Participe você também!

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

C.E.U. Companheiros Espíritas
Reuniões Públicas

Comece a estudar agora mesmo!

Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno

“O Evangelho Segundo o Espiritismo”
e “O Livro dos Espíritos”



às quintas-feiras das 20h às 21h30
ou
às sextas-feiras das 15h às 16h30

Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno


Sábados: 18h
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno

Procure a secretaria e inscreva-se já.



Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Dia 2 de setembro
e 7 de outubro

E E
Evangelização Infantojuvenil

primeiro sábado

Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

Não percam !



O C.E.U. espera por Vocês !!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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A respeito do país onde vivemos, têm-se
ouvido as referências mais diversas.

Porque se o homem é o que pensa, a nação
é a somatória dos pensamentos dos seus
filhos. E os pensamentos positivos,
idealistas devem se corporificar na
responsabilidade, no dever bem cumprido,
nas obrigações atendidas. Da mente para as
mãos.

Há os que o consideram simplesmente
um país de Terceiro Mundo e buscam, com
rapidez, outras paragens. Emigram para a
Europa ou América do Norte e afirmam
serem felizes.

Será que já paramos para pensar, um
dia ao menos, o que é que determinou
nosso nascimento neste país? Ou a sua
adoção posterior?

Há os que apontam os erros gritantes,
as injustiças sociais, a corrupção todos os
dias, em todas as horas. Contudo, nada
fazem para melhorar a situação e às vezes
até se servem de todas essas condições
para seu próprio existir.

Ninguém nasce no local errado.
Portanto, as condições que a Pátria do
Cruzeiro nos oferece são as de que
necessitamos para o nosso crescimento.

Há os que pregam a divisão do imenso
gigante, os que desejam modificar os
símbolos nacionais, os que propõem novos
versos e melodia para o Hino Nacional.

Miséria, fome, desemprego, corrupção
são desafios que devemos nos empenhar
para vencer. Não foi de outra forma que o
homem saiu da Idade da pedra para a
moderna tecnologia.

Com certeza nosso país tem problemas.
Mas o que necessita não é de queixas,
reclames e críticas. Precisa e com urgência
de que cada um de seus filhos principie a
trabalhar para a construção do melhor.

Grandes mudanças se operam com a
iniciativa individual ou comunitária. Basta se
observe a abnegação de uns poucos em prol
dos meninos de rua, das crianças carentes,
dos idosos desamparados.

E o melhor começa na mente, na
emissão dos pensamentos. Observa-se que,
quando o governo realiza um
pronunciamento, estabelece novas leis,
apresenta novos projetos, logo surgem os
que começam a clamar em coro que aquilo
não vai dar certo.

Eliminar o analfabetismo, ilustrar
mentes, libertar as criaturas do comodismo,
conscientizando-as do quanto valem, deve
ser preocupação prioritária de cada um.

Mesmo antes de experimentar, de
tentar, exatamente como a criança que olha
para o prato de comida e afirma: Não gosto.
E não quer provar.

O Brasil tem jeito. Basta que nos
empenhemos.
Brasil, o Coração do Mundo, deve pulsar
forte, acenando esperanças porque o
organismo terrestre não pode viver sem um
coração saudável.

A soma de pensamentos negativos,
derrotistas, têm derrubado bons projetos,
impedido ou adiado a sua concretização.

Pensemos nisso.
Redação do Momento Espírita.
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Evangelho para a Infância e a Juventude
A LENDA DA CARIDADE
Diz interessante lenda do Plano
solicitou cooperação do Anjo do Amor, à
Espiritual que, a princípio, no mundo se
busca de algum recurso que facilitasse a
espalham milhares de grupos humanos,
jornada dos seus tutelados para os
nas extensas povoações da Terra.
Cimos da Vida.
O Senhor endereçava incessantes
O novo emissário criou a caridade
mensagens de paz e bondade às
e iniciou-se profunda transubstanciação
criaturas, entretanto, a maioria se desgarrou
de valores.
no egoísmo e no orgulho.
Nem todas as criaturas lhe admitiam o convite e
A crueldade agravava-se, o ódio explodia...
permaneciam, na retaguarda, matriculados nas
Diligenciando solução ao problema, o Celeste
tarefas da Justiça e da Verdade, das quais hauriam
Amigo chamou o Anjo Justiça que entrou em campo
a mudança benemérita em mais longo prazo, mas
e, de imediato, inventou o sofrimento.
todas aquelas criaturas que lhe atenderam as
Os culpados passaram a resgatar os próprios
petições, passaram a ver e auxiliar doentes e
delitos, a preço de enormes padecimentos.
obsessos, paralíticos e mutilados, cegos e infelizes,
O Senhor aprovou os métodos da Justiça que
os largados à rua e os sem ninguém.
reconheceu indispensáveis ao equilíbrio da Lei, no
O contato recíproco gerou precioso câmbio
entanto, desejava encontrar um caminho menos
espiritual.
espinhoso para a transformação dos espíritos
Quantos conduziam alimento e agasalho,
sediados na Terra, já que a dor deixava comumente
carinho e remédio para os companheiros
um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados
infortunados, recebiam deles, em troca, os dons da
conflitos.
paciência e da compreensão, da tolerância e da
O Divino Companheiro solicitou concurso ao
humildade e, sem maiores obstáculos, descobriram
Anjo Verdade que estabeleceu, para logo, os
a estrada para a convivência com os Céus.
princípios da advertência.
O Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo
Tribunas foram erguidas, por toda parte, e os
o mais importante processo de orientação e
estudiosos do relacionamento humano começaram a
sublimação, a benefício de quantos usufruem a
pregar sobre os efeitos do mal e do bem,
escola da Terra.
compelindo os ouvintes à aceitação da realidade.
Desde então, funcionam, no mundo, o
Ainda assim, conquanto a excelência das lições
sofrimento, podando as arestas dos companheiros
propagadas, repontavam dúvidas em torno dos
revoltados: a doutrinação informando aos espíritos
ensinamentos de virtude, suscitando atrasos
indecisos quanto às melhores sendas de ascensão
altamente prejudiciais aos mecanismos da elevação
às Bênçãos Divinas; e a caridade iluminando a
espiritual.
quantos consagram ao amor pelos semelhantes,
O Senhor apoiou a execução dos planos
redimindo sentimentos e elevando almas, porque,
ideados pelo Anjo da Verdade, observando que as
acima de todas as forças que renovam os rumos da
multidões terrestres não deveriam viver ignorando o
criatura, nos caminhos humanos, a caridade é a
próprio destino.
mais vigorosa, perante Deus, porque é a única que
No entanto, a compadecer-se dos homens que
atravessa as barreiras da inteligência e alcança
necessitavam reforma íntima sem saberem disso,
os domínios do coração.
In: “Seara da Fé” – Francisco C. Xavier/ Espíritos Diversos - Meimei

Caça-palavra
Enquanto refletimos sobre o que
diz o texto, vamos buscar no quadro
ao lado as palavras destacadas:
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semelhantes – sentimento
verdade – justiça
caridade – sublimação
companheiro – princípios
rumos – reforma
humildade – convivência

Evangelho para a Infância e a Juventude

Resposta
Caça-palavra
setembro / 2017

