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CARTA DE ANO NOVO 
 

     Ano Novo é também renovação de nossa 

oportunidade de aprender, trabalhar e 

servir...  

     O tempo, como paternal amigo, como que 

se reencarna no corpo do calendário, 

descerrando-nos horizontes mais claros para 

a necessária ascensão...  

     Lembra-te de que o ano em retorno é 

novo dia a convocar-te para execução de 

velhas promessas, que ainda não tiveste a 

coragem de cumprir. 

     Se tens inimigo, faze das horas renascer-

te o caminho da reconciliação.  

     Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o 

amor te clareie a estrada para frente.  

     Se descansaste em demasia, volve ao 

arado de tuas obrigações e planta o bem com 

destemor para a colheita do porvir.  

     Se a tristeza te requisita, esquece-a e 

procura a alegria serena da consciência feliz 

no dever bem cumprido.  

     Novo Ano... Novo Dia...  

     Sorri para os que te feriram e busca 

harmonia com aqueles que te não 

entenderam até agora.  

     Recorda que há mais ignorância que 

maldade, em torno de teu destino. Não 

maldigas, nem condenes.  

     Auxilia a acender alguma luz para quem 

passa ao teu lado, na inquietude da 

escuridão.  

     Não te desanimes, nem te desconsoles.  

     Cultiva o bom ânimo com os que te 

visitam, dominados pelo frio do desencanto 

ou da indiferença.  

     Não te esqueças de que Jesus jamais se 

desespera conosco e, como que oculto ao 

nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos 

de hora a hora:  
 

 

 

     "Ama e auxilia sempre... Ajuda aos 

outros, amparando a ti mesmo, porque se o 

dia volta amanhã, eu estou contigo, 

esperando pela doce alegria da porta aberta 

de teu coração..." 

 

 
 

In: "Vida e Caminho" - Francisco C. Xavier / Emmanuel

 
 
 

 

 

 
  
 

 
 

     XVI – Chamo de homem vicioso ao 

amante vulgar, que ama mais ao corpo que à 

alma. O amor está por toda a natureza, e 

incita-nos a exercer a nossa inteligência: 

encontramo-lo até mesmo no movimento dos 

astros. É o amor que adorna a natureza com 

suas ricas alfombras; ele se enfeita e fixa a 

sua morada onde encontra flores e perfumes. 

É ainda o amor que traz a paz aos homens, a 

calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o 

sossego à dor. 

     O amor que deve unir os homens por um 

sentimento de fraternidade é uma 

consequência dessa teoria de Platão sobre o 

amor universal, como lei da natureza. 

Sócrates, tendo dito que “o amor não é um 

deus nem um mortal, mas um grande 

demônio”, ou seja, um grande espírito que 

preside ao amor universal, esta afirmação   

lhe foi sobretudo imputada como crime. 

     XVII – A virtude não pode ser ensinada;    

ela vem por um dom de deus  aos que a 

possuem.  

     É quase a doutrina cristã sobre a graça. 

Mas se a virtude é um dom de Deus, é um 

favor, e pode perguntar-se porque ela não é 

concedida a todos? De outro lado, se ela é um 

dom, não há mérito de parte daquele que a 

possui.  O Espiritismo é mais explícito. Ele 

ensina que aquele que a possui, a adquiriu 

pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao 

se livrar pouco a pouco das suas 

imperfeições.  A graça é a força que Deus 

concede a todo homem de boa-vontade, para 

se livrar do mal e fazer o bem.

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV 

Resumo da doutrina de Sócrates e Platão (continuação da edição de dezembro) 

 

 

(Continua na próxima edição) 



CRONOGRAMA DE CURSOS 

ESDE - Estudo 

Sistematizado da 

Doutrina Espírita 

 

Início : 06 de MARÇO 
 (terça-feira)  às 20h 

 
O Evangelho Segundo o 
Espiritismo   

e 

O Livro Dos Espíritos  

(CURSO LIVRE) 

turma da noite  –  Início : 
18  DE JANEIRO (quinta-feira) 
às 20h 
 

turma da tarde –  Início:   
19 de JANEIRO (sexta-feira) 
às 15h 

 

RECRELUZ 
Retorno: 17 de FEVEREIRO 
(sábado) das 10h às 11h30 

 

REFORMA ÍNTIMA 
Retorno: 08 de FEVEREIRO 
(quinta-feira) às 20h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE JANEIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

 16  Silvia Helena Vicente  

Obediência  

e  

Resignação 

 17 José de Abreu (Zezinho) 

 19 Simone Quidicomo 

 20 Vinícius de Queiróz Pereira 

 23 Osvaldo de Oliveira  
O Egoísmo  24 José António Evangelista 

 26 Miriam dos Santos Almeida 

 27 Márcio Pires 

 30 Gerson da Silva Gonçalves Os falsos 

Profetas da 

Erraticidade  
 31  Drª. Tereza Cristina Or 

 

 

 

 

 

Companheiros Espíritas Unidos 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

CNPJ: 57.735.136/0001-67 

R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

CEP 11025-151 

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 

ceucompespiritasunidos@yahoo.com  
Facebook 

C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

Reuniões Públicas 
 

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

 

 

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

 

 

Sábados: 18h 

Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 
 

 

Procure chegar pelo menos 

15 minutos antes do início. 
 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

RECRELUZ 

Evangelização Infantojuvenil 

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. 
 

RECESSO 
De 10 a 13 de fevereiro não haverá 

expediente ao público. 
É recomendado manter a Postura Espírita e a 

realização do Culto Cristão do Evangelho no Lar 

“Vigiai e Orai” 
 

Receita para 2018 
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Pai, permite-nos compartir o amor com os nossos 

irmãos. 

Permite-nos partilhar o sorriso, o abraço, abrir os 

ouvidos para receber a queixa da dor alheia.  

Permite-nos, Pai, buscar pelo irmão que sofre, para 

lhe trazer alívio; permite-nos olhar com benevolência para 

todos os povos, mas sobretudo dá-nos humildade para 

compreender a nossa pequenez. 

Permite-nos, Pai, sempre laborar mais nesta seara 

de luz, sempre mais e mais amar. 

Somos filhos ainda ingratos, perdoa-nos. 

Somos crianças, ainda ignorantes, instruí-nos. 

Somos ainda pedras brutas e sem brilho, dá-nos a 

força para que suportemos os trabalhos da lapidação, pois 

a joia, que, ao final, um dia seremos, será por tua obra, 

para a glória da tua criação. 

Permite-nos, Pai, crescer em trabalho e em fé, e 

assim honrar nosso nome de Teus filhos, do qual ainda 

somos indignos. 

Perdoa-nos, Pai, pelas falhas e faltas, pela angústia 

de nossa falta de fé. 

Aceita, Pai, nosso coração, nossa prece. 

Aceita, pai, nosso pedido de paz, dai-nos teus braços 

quando o cansaço for mais do que sozinhos conseguimos 

suportar. 

Ampara-nos, Pai, para que as quedas humanas não 

sejam motivo de pensar em desistir. 

Cremos em Ti, Pai. Cremos na palavra do Evangelho 

que Teu Filho mais dileto, o Cristo, nos deixou. 

Damos-te graças por todo o sempre. 

Permite-nos seguir na fé, no amor, para que um dia 

sejamos também luz. 

Autor Desconhecido 
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Pai, 

sobretudo, 

dá-nos 

humildade 

para 

compreender 

a nossa 

pequenez. 

 



Evangelho para a Infância e a Juventude  
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Convite à Reflexão 

 
 

Quando 2017 começou, ele era todo seu. 

Foi colocado em suas mãos... 

Você podia fazer dele o que quisesse. 

Era como um livro em branco, e nele 

você podia colocar:  

Um poema, um pesadelo, uma 

blasfêmia, uma oração.  

Podia... 

Hoje não pode mais. Já não é seu. 

É um livro já escrito... Concluído. 

Como um livro que tivesse sido escrito 

por você, ele um dia lhe será lido, com todos 

os detalhes, e você não poderá corrigi-lo. 

Estará fora de seu alcance. 

Portanto, acabado de terminar 2017 

reflita, tome seu velho livro e o folheie com 
cuidado. Deixe passar cada uma das páginas 

pelas mãos e pela consciência; faça o 

exercício de ler a você mesmo.  

Leia tudo... 

Aprecie aquelas páginas de sua vida em 

que você usou seu melhor estilo. Leia também 

as páginas que gostaria de nunca ter escrito. 

Não, não tente arrancá-las. Seria inútil. 

Já estão escritas. Mas você pode lê-las 

enquanto escreve o novo livro que lhe será 

entregue.  

Assim, poderá repetir as boas coisas que 

escreveu, e evitar repetir as ruins. 

Para escrever o seu novo livro, você 
contará novamente com o instrumento do 

livre arbítrio, e terá, para preencher, toda a 

imensa superfície do seu mundo. 

Se tiver vontade de beijar seu velho 

livro, beije-o. Se tiver vontade de chorar, 

chore sobre ele e, a seguir, coloque-o nas 

mãos do Criador. 

Não importa como esteja... 

Ainda que tenha páginas negras, 

entregue e diga apenas duas palavras: 

Obrigado e Perdão!!! 

E agora que 2018 chegou, lhe foi 

entregue outro livro, novo, limpo, branco, 

todo seu, no qual você irá escrever o que 

desejar... 

Feliz Livro Novo. Escreva uma linda 

história em 2018!  
 

Mensagem Secreta 
Consulte a barra de códigos abaixo. 
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Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA  
da 

Mensagem Secreta 
 

Pedir perdão é humildade. 

Conceder perdão é nobreza. 
 
 

 


