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Cerraste os olhos dos entes 

amados, orvalhando-lhes o rosto 
inerte com as lágrimas que te 
corriam da ternura despedaçada, e 

inquiriste, sem palavras, para onde 
se dirigiam no grande silêncio. 

Disseste adeus, procurando debalde 
aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes 

nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no 
peito hirto, indagando do coração prostrado a 
razão porque parou de bater. 

Entretanto, o vaso impassível nada pode 
informar, quanto à destinação do perfume. 

Ergue as antenas da prece, no santuário 
da tua alma, e perceberás o verbo 
inarticulado dos que partiram... Saberá, 

então, que te comungam a dor, estendendo-
te as mãos ansiosas.  

     Arrojados à vida nova, querem dizer-te 
que ressurgiram. Extasiados, perante o sol 
que a imortalidade lhes apresenta, suspiram 

por transfundir a saudade e o amor, no cálice 
da esperança, para que não desfaleças. 

Libertos do cárcere em que ainda te 

encontras, rogam-te a paz e 
conformação, para que possam, 
enfim, demandar a renascente 

manhã que lhes acena dos cimos...  
Não lhes craves nos ombros a cruz 

da aflição, nem lhes turves a mente, no 
nevoeiro de pranto que te verte da angústia. 

     Honra-lhes a memória, abraçando os 
deveres que te legaram, e ajuda-os para que 
avancem com a tua benção, de modo a te 

prepararem lugar, na pátria comum, em que 
todos nos reuniremos um dia. 

     São agora companheiros que te pedem 
fidelidade e consolo para que te confortem, à 
maneira da árvore que solicita a rega da 

fonte a fim de preservá-la contra a secura. 
     Ante o fel da separação, trabalha com 

paciência e confia neles!...   
     E quando a agonia da suposta distância te 
constrinja os refolhos do espírito, deixa que 

eles próprios te falem ao pensamento, sob a 
luz da oração. 

 

In: "Justiça Divina" – Francisco C. Xavier / Emmanuel 

  

ESTUDANDO KARDEC 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS – Livro II – Capítulo III 

 Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual – Item I – A Alma após a Morte 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Em que se transforma a alma no 

instante da morte? 
 — Volta a ser Espírito, ou seja, retorna ao 

mundo dos Espíritos que ela havia deixado 
temporariamente. 

2. A alma conserva a sua individualidade 
após a morte? 

— Sim, não a perde jamais.  

 3. Como a alma constata a sua 

individualidade se não tem mais o corpo 
material? 
— Tem um fluido que lhe é próprio, que tira 

da atmosfera do seu planeta e que representa 
a aparência da sua última encarnação: seu 

períspirito. 

4.  A alma não leva nada deste mundo? 

— Nada mais que a lembrança e o desejo de 
ir para um mundo melhor. Essa lembrança é 

cheia de doçura ou de amargor, segundo o 
emprego que tenha dado à vida. Quanto mais 

pura ela for, mais compreenderá a futilidade 

daquilo que deixou na Terra. 

5.  Que prova podemos ter da 

individualidade da alma após a morte? 
 — Pelas comunicações obtidas sabemos 

tratar-se de seres distintos: bons e maus, 
sábios e ignorantes, felizes e desgraçados; e 

de todos os caracteres: alegres e tristes, 
levianos e sérios, etc.. Se as almas se 
confundissem no todo, não teriam senão as 

qualidades do conjunto, e nada as 
distinguiria. A individualização ainda se 

evidencia quando esses seres provam a sua 
identidade através de sinais incontestáveis, 
de detalhes pessoais relativos à vida terrena. 

6. Em que sentido se deve entender a 

vida eterna? 
— É a vida do Espírito que é eterna; a do 

corpo é transitória, passageira. Quando o 
corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 
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Filiações 

FEB – Federação Espírita Brasileira 

   FEESP – Federação Espírita do Estado de 
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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. 
 

 

O segundo sábado é dia de . . . 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 
Provérbio aborígine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
3 Silvia Helena Vicente   

Mecanismos e 

Benefícios do 

Passe 

4 Silvia Helena Vicente 

6 Simone Quidicomo  

7 Simone Quidicomo  

10 Osvaldo de Oliveira   

A Disciplina 

do Espírita  
11 Rubens Tavares Lima 

13 Dárcio Destro 

14 Reinaldo Marangoni 

17 Miriam Eliseu Matos Os 

Trabalhadores 
do Senhor 

18 Drª. Tereza Cristina Or 

20 Cristina Fosalusa 

21 Eulália Bueno 

24 Gerson da Silva Gonçalves Jesus,  

Guia e Modelo 

da 

Humanidade 

25 Roseana Armênio Caichjian 

27 Fábio dos Anjos 

28 Márcio Pires 
 

2 

  

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

ENXOVAIS PARA BEBÊS DE MÃEZINHAS CARENTES 

Você pode colaborar com 

Cobertores, mantas e toalhas para bebês  

Fraldas descartáveis tamanho P 

Retalhos de tecidos suaves e flanelas 

    Tricô e crochê (novelos de lã e/ou confecção) 

A Equipe de Costura do C.E.U. agradece 

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


A VIAGEM DE TODOS NÓS 
Dia desses, li um livro que comparava a 

vida a uma viagem de trem. Uma 

comparação extremamente interessante, 

quando bem interpretada. Interessante 

porque, nossa vida, não passa de uma 

viagem de trem cheia de embarques e 

desembarques, pequenos acidentes pelo 

caminho, surpresas agradáveis com alguns 

embarques, e tristezas com os 

desembarques. Quando nascemos, ao 

embarcamos nesse trem, encontramos duas 

pessoas que, acreditamos, farão conosco a 

viagem até o fim: Nossos Pais. Não é 

verdade. Infelizmente, em alguma estação 

eles desembarcam nos deixando órfãos de 

seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas 

isso não impede que, durante a viagem, 

embarquem pessoas interessantes que virão 

a ser especiais para nós. Embarcam nossos 

irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas 

tomam esse trem a passeio, outros fazem a 

viagem experimentando somente tristezas. E 

no trem, há também, pessoas que passam de 

vagão a vagão prontos para ajudar a quem 

precisa. Muitos descem e deixam saudades 

eternas. Outros tantos viajam no trem de tal 

forma que, quando desocupam seus acentos , 

ninguém sequer percebe.  

Curioso é considerar que alguns 

passageiros que nos são tão 

caros, acomodam-se em vagões 

diferentes ao do nosso. Isso nos 

obriga a fazermos essa viagem 

separados deles. Mas claro que 

isso não nos impede de, com grande 

dificuldade, atravessarmos nosso vagão e 

chegarmos até eles. O difícil é aceitarmos 

que não podemos sentar-nos ao seu lado, 

pois, outra pessoa estará ocupando esse 

lugar.  

Essa viagem é assim: cheia de atropelos, 

sonhos, fantasias, esperas, embarques e 

desembarques. Sabemos que esse trem 

jamais volta. Façamos essa viagem então da 

melhor maneira possível, tentando manter 

um bom relacionamento com todos os 

passageiros, procurando em cada um deles, 

o que tem de melhor, lembrando sempre que, 

em algum momento do trajeto poderão 

fraquejar e provavelmente precisaremos 

entender isso. Nós mesmos fraquejamos 

algumas vezes. E certamente, alguém nos 

entenderá. O grande mistério, afinal, é que 

não sabemos em qual parada desceremos. E 

fico pensando: Quando eu descer desse trem, 

sentirei saudades? Sim. Deixar meus filhos 

viajando nele sozinhos será muito triste. 

Separar-me de alguns amigos que fiz nele, 

do amor de minha vida, será para mim 

dolorido. Mas me agarro na esperança de 

que, em algum momento, estarei na estação 

principal e terei grande emoção em vê-los 

chegar com uma bagagem que não tinham 

quando embarcaram. E o que 

me deixará feliz é saber que, de 

alguma forma, eu colaborei 

para que essa bagagem tenha 

crescido e se tornado valiosa.
 

          (Desconhecemos o autor) 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 
 
 

 

 

Um punhado de sal 
 

Muitas vezes nos sentimos fragilizados diante da perda e dos 

problemas que atingem as nossas vidas. A superação da dor 

depende muito da forma como encaramos a nossa adversidade. 

Vamos ilustrar isso com uma breve história. 
 

“Conta-se que um velho mestre, notando a tristeza do aprendiz, pediu-lhe que 
colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. 
                                           - Qual é o gosto? - perguntou o sábio. 

       - Ruim. - disse o jovem sem pensar duas vezes. 
O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e a jogasse 

em um lago. 
Os dois caminharam em silêncio, e o jovem, mesmo sem entender, fez o que o 

mestre lhe pediu. 

- Agora beba um pouco dessa água – disse o velho. 
E em seguida perguntou: 
- Qual é o gosto? 

- Bom! - disse o aprendiz sem pestanejar. 
- Você sente o gosto do sal ? - perguntou o sábio. 

- Não. - disse o jovem. 
O mestre, então, sentou-se ao lado do jovem, pegou em suas mãos e disse: 
- As marcas da dor na vida de uma pessoa não se apagam jamais. Mas a 

intensidade e o sabor dessa dor dependem de onde a colocamos. Quando você se vir 
tomado pela tristeza e pelo sentimento de perda, a única coisa que você deve fazer é 

aumentar o sentido de tudo o que está à sua volta, diluir a dor no meio de bons 
sentimentos. É dar mais valor ao que você tem, em detrimento do que você perdeu. Na 
vida é preciso deixar de ser um simples copo, para tornar-se um grande lago repleto de 

alegria, amor e esperança." 
Desconhecemos o autor 

Fonte: internet – adaptação     

 
 

 

 

As Formiguinhas do C.E.U. – Companheiros Espíritas Unidos 
convidam para o nosso tradicional 

BAZAR DE NATAL 
Dias 26, 27 de novembro (5ª,  6ª) – das 14h às 20h  

e 28 de novembro  (sábado ) – das 12h às 20h 
 
 

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