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Reflexão... 
 

 

"A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a 

morte é jogo escuro das ilusões. 

O grande rio tem seu trajeto, antes do mar 

imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma 

percorre igualmente caminhos variados e 

etapas diversas, também recebe afluentes de 

conhecimentos, aqui e ali, avoluma-se em 

expressão e purifica-se em qualidade, antes de 

encontrar o Oceano Eterno da Sabedoria. 

Cerrar os olhos carnais constitui operação 

demasiadamente simples. 

Permutar a roupagem física não decide o 

problema fundamental da iluminação, como a 

troca de vestidos nada tem que ver com as 

soluções profundas do destino e do ser. 

Oh! caminhos das almas, misteriosos 

caminhos do coração! É mister percorrer-vos, 

antes de tentar a suprema equação da Vida 

Eterna! É indispensável viver o vosso drama, 

conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo 

processo do aperfeiçoamento espiritual ! ... 

Seria extremamente infantil a crença de que 

o simples "baixar do pano" resolvesse 

transcendentes questões do Infinito. 

Uma existência é um ato. 

Um corpo - uma veste.  

Um século - um dia. 

Um serviço - uma experiência. 

Um triunfo - uma aquisição. 

Uma morte - um sopro renovador. 

Quantas existências, quantos corpos, 

quantos séculos, quantos serviços, quantos 

triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? 

E o letrado em filosofia religiosa fala de 

deliberações finais e posições definitivas! 

Ai!... por toda parte, os cultos em doutrina e os 

analfabetos do espírito! 

É preciso muito esforço do homem para 

ingressar na academia do Evangelho do Cristo, 

ingresso que se verifica, quase sempre, de 

estranha maneira - ele só, na companhia do 

Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo 

lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas 

dissertações sem palavras articuladas. 

Muito longa, portanto, nossa jornada 

laboriosa.”  
 

(...) 

 

 

 

In: “Nosso Lar” (Prefácio – Mensagem de André Luiz) 
 – Francisco C. Xavier / André Luiz  

 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS– Capítulo I – Dos Espíritos 

 
 
 

     1-O que são Espíritos? 
     R- Os Espíritos são os seres inteligentes da 
criação. Vivem no Universo, além do mundo 
material. 
     2- Os Espíritos são seres distintos da 
Divindade? 
     R- São obra da Divindade, isto é , de Deus. 
Da mesma maneira que um homem faz uma 
máquina e esta passa a ser sua obra, e, não o 
próprio homem. Assim ocorre o mesmo com 
Deus, os Espíritos são sua obra e, portanto, 
seus filhos. 
     3- Os Espíritos tiveram um princípio ou 
existem de toda a Eternidade? 
     R- É evidente que os Espíritos tiveram um 
princípio, pois, são criados por Deus. Mas, 
quando e como foram criados, só Deus sabe. 

Ainda é um mistério, que talvez algum dia seja 
revelado. 

     4- De onde se forma o Espírito? 

     R- O Espírito se forma do elemento 
inteligente. 

     5- De onde se forma o corpo? 

     R- O corpo vem do elemento material. 

     6- Os Espíritos são imateriais? 

     R- Imaterial não é bem o termo a ser 
aplicado. Incorpóreo seria mais exato. Porque 
o Espírito é matéria quintessenciada, sendo 
que, ainda não dispomos de analogia para a 
comparação. Essa matéria é tão eterizada que 
não pode ser percebida pelos nossos sentidos. 

     7-Os Espíritos terão fim? 

     R- Não, os Espíritos viverão eternamente. 
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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 

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 NOVEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1 Idalina Soares Gomes Eurípedes 

Barsanulfo 2 Miriam Eliseu Matos 

5 Nazareth Coelho  
 

Criminalidade 
6 José Antônio Evangelista 

8 Dárcio Destro 

9 Andréa Amaral Quintela 

12 Miriam Eliseu Matos Diferença entre 
Espiritismo e 

Sincretismo 
Religioso 

13 Rubens Tavares Lima 

15 Simone Quidicomo 

16 Rubens Tavares Lima 

19 Silvia Helena Vicente  

Mediunidade 
com Jesus 

20 Claudete Louzada 

22 Wladimir Baptista 

23 Davidson Lemela 

26 Gerson da Silva Gonçalves  

Doenças 

Cármicas 
27 Drª Tereza Cristina Or 

29 Cavour Crispim Neto 

30 Márcio Pires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

O segundo sábado é dia de . . .  

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

  

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 
2 

PELAS PRÓPRIAS OBRAS 

O mundo é oficina. 

O corpo é ferramenta. 

A existência é oportunidade. 

O dever a executar é a missão a cumprir. 

O pensamento escolhe. 

A ação realiza. 

O homem conduz o barco da vida 

com os remos do desejo  

e a vida conduz o homem  

ao porto a que ele aspira a chegar. 

Eis porque, segundo as Leis que nos regem, 

“a cada um será dado pelas próprias obras”. 
 

In:“Ação e  Caminho”- Francisco C. Xavier  / Emmanuel e André Luiz 

BIBLIOTECA DO C.E.U. 

Nosso compromisso é emprestar; o seu, é devolver! 

LEITOR, faça a sua parte! 
  
 

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


Victor Hugo 
 

In: “A Reencarnação através dos séculos” / org. Nair Lacerda 
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As Formiguinhas do C.E.U. convidam VOCÊ a prestigiar nosso 
 

Bazar de natal 
 

      Dias 19 e 20 de dezembro (quinta e sexta-feira) das 14h às 20h 

 e dia 21 de dezembro (sábado) das 11h às 20h 
 

Local: salão da Igreja Ortodoxa São Jorge: Av. Ana Costa, 325  
(em frente ao hipermercado Extra)  

Sempre com muitas novidades!                                 Entrada Franca 

 



 

 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

(*) Rui e o aluno Murilo 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

“Saudade é solidão acompanhada,  

é quando o amor ainda não foi embora,  

mas o amado já ...” 
(Pablo Neruda) 

 

 

Assim ainda nos sentimos todos, um ano depois do 

passamento do querido amigo Rui Barbosa Siani.  

Trabalhador do C.E.U.  desde 1995 , palestrante, monitor 
de curso mediúnico, evangelizador infanto-juvenil, também 

fez parte da diretoria, e atuava ultimamente  como  membro 
do Conselho Fiscal.  

     Era no portão que, todos os sábados pela manhã, recebia as 
crianças para as aulas de evangelização.  
     Nossos pequenos do Recreluz sempre o amaram, sendo para eles uma 

verdadeira festa a companhia do “Tio Rui”.  E é por esse motivo que 

escolhemos a página do E E  para homenageá-lo.  Nas imagens (*) 

gentilmente cedidas pela fotógrafa Gisele (mãe do aluno Murilo), pode-se ver a 
interação entre Rui e as crianças. Um trabalho de amor que muita gente nem conhecia. 

 Olhos azuis e modos suaves compõem sua imagem que permanecerá indelével no coração 
de quem teve a sorte de conviver com ele: sem dúvida nenhuma, alguém que passou pela 

Terra, fez a diferença e deixou saudades.  

      Que nosso amigo Rui, de onde estiver, possa sentir, hoje e sempre, nossas mais sinceras 
vibrações de amor e de gratidão.  

Companheiros Espíritas Unidos 
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(*) Rui e as crianças do Recreluz 

 

Rui , monitoras e alunos do Recreluz em festa 

de fim de ano, em 2011. ( foto do acervo do C.E.U.) 


