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A INFLUÊNCIA DO ESPIRITISMO    
  

 

A influência do Espiritismo, em verdade, à 
feição de movimento libertador das consciências, 

será precioso fator de evolução, em toda parte.  
Na Ciência criará novos horizontes à glória 

do espírito.  
Na filosofia, traçará princípios superiores ao 

avanço inelutável do progresso.  
Na religião, estabelecerá supremos valores 

interpretativos, liberando a fé viva das sombras 
que a encarceram na estagnação e na ignorância.  

Na justiça, descortinará novos rumos aos 
direitos humanos.  

No trabalho, proporcionará justa 
configuração ao dever.  

Nas artes, acenderá a inspiração da 

inteligência para os mais arrojados voos ao país 
da beleza. 

Na cultura, desabotoará novas fontes de 
Luz para a civilização fatigada e decadente.   

Na política, plasmará nova conceituação 
para a responsabilidade nos patrimônios públicos.  

Na legislação, instituirá o respeito 
substancial ao bem comum.  

E, em todos os setores do crescimento 
terrestre, à frente do futuro, ensinará e 
levantará, construindo e consolando, com a 
verdade a nortear-lhe a marcha redentora.  

Entretanto, somente no coração é que o 
Espiritismo pode realmente transformar a vida.  

Não basta erguer-se o homem às novas 
experiências de natureza exterior sem bases no 
sentimento.  

Civilizações múltiplas há surgindo no 
mundo, alcançando o apogeu e descendo de novo 
aos sepulcros de pós e cinza.  

Conduzamos o coração às bênçãos da 

Doutrina Salvadora que abraçamos com o Cristo 
e, desse modo, a ressurreição da Terra, 
começando por dentro de nós, constituir-nos-á, 
no abençoado amanhã, o Paraíso conquistado 
para a nossa Alegria Perpétua em Perpétuo 
Esplendor.  

 

In:“A Verdade Responde” – Francisco C.  Xavier / Emmanuel e André Luiz  
 

 

ESTUDANDO KARDEC 

O LIVRO DOS MÉDIUNS 
SEGUNDA PARTE – CAPÍTULO XXXI – Dissertações Espíritas –  Item XXXII     

 

 
 
Filhos da minha fé, cristãos da minha 

doutrina, esquecida pelo interesse das torrentes 

e da filosofia materialistas, segui-me pelos 

caminhos da Judéia, segui a paixão da minha 

vida, contemplai meus inimigos agora, vede 

meus sofrimentos, meus tormentos e meu 

sangue derramado pela minha fé. 

Filhos, espiritualistas de minha nova 

doutrina, estejais preparados para suportar, para 

desafiar as torrentes da adversidade, os 

sarcasmos dos vossos inimigos. A fé marchará 

sem cessar, segundo a vossa estrela, do mesmo 

modo que a estrela conduziu pela fé os magos do 

Oriente ao presépio. Quaisquer que sejam vossas 

adversidades, quaisquer que sejam vossas penas 

e as lágrimas que tereis derramado sobre esta 

esfera de exílio, tomai coragem, persuadi-vos de 

que a alegria que vos inundará no mundo dos 

Espíritos estará bem acima dos tormentos da 

vossa existência passageira. O vale de lágrimas é 

um vale que deve desaparecer para dar lugar à 

brilhante morada de alegria, de fraternidade e da 

união, onde, pela vossa obediência à santa 

revelação, chegareis. A vida meus caros irmãos 

desta esfera terrestre toda preparatória, não 

pode durar senão o tempo necessário para viver 

bem preparado para essa vida, que não poderá 

jamais acabar. Amai-vos, amai-vos como eu vos 

amei, e como vos amo ainda; irmãos, coragem, 

irmãos! Eu vos abençoo; no céu vos espero. 

 

Jesus. 
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ESTAÇÕES DIFERENTES 
 

“(...) os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros (...)" 
Evangelho Segundo o Espiritismo – cap. 3, item 3 

 
 

Vamos supor que faremos uma longa 

viagem num comboio luminoso, parecido 

com um trem ou metrô da Terra. As 
passagens para excursionar serão adquiridas 

com o bônus da boa vontade e do desejo 

sincero de aprender as coisas de Deus. 
Tudo pronto. Vamos assentar, 

escolhendo os lugares mais confortáveis, 

mas não nos esqueçamos do cinto de 
segurança:  a prece! 

O apito da máquina possante nos alerta 

para o início da grande viagem. 

Estamos no espaço infinito! 
Os trilhos desta grande estrada 

localizam-se em altos e baixos. Ora nos 

elevamos, ora descemos, sentindo a 
diferença da atmosfera, devido às 

depressões. 

O nosso comboio visitará várias 
estações das diferentes moradas dos 

diversos mundos. 

Estação I – mundos primitivos (onde a 

alma humana encarna pela primeira vez). 
Estação II – mundo de expiação e de 

provas (assemelham-se à terra em 

adiantamento. Ainda existe o mal, devido à 
dureza do coração do homem. Há muita 

violência causando sofrimento e lágrimas). 

Estação III – mundo regeneradores 

(há grande progresso, e as almas, 
necessitada do aprendizado, adquirem novas 

forças, descansando das lutas e das 

dificuldades já vencidas). 
Estação IV – mundos felizes (onde 

existem o bem e o amor sustentando as 

criaturas no exercício da verdadeira 

fraternidade). 
Estação V – mundos celestes ou 

divinos (moradas dos espíritos purificados, 

onde o bem reina em sua totalidade). 
Na viagem "faz-de-conta", sentimos a 

diferença do panorama em cada estação. 

Essas paisagens retratam o coração 
daqueles que ali vivem. 

O homem primitivo revela a infância do 

espírito e precisa aprender, pelo próprio 

esforço, a conquistar o progresso. 
O homem encarnado na Terra – no 

mundo de expiação e de provas – encontra-

se ainda no início da adolescência, isto é, da 
juventude do espírito, apesar de muitas 

vezes já ser velho, com muitos séculos de 

experiências. 
O homem encarnado no mundo 

regenerador demonstra progresso moral, 

com traços de virtudes adquiridos com muita 

perseverança e sacrifício. 
Nos mundos felizes, há felicidade quase 

perfeita. Faltam apenas alguns degraus de 

trabalho e esforço para a conquista da paz 
dos mundos celestes ou divinos. 

Mas esses corações que conquistaram a 

paz não descansam. Trabalham 

continuamente, colaborando com o 
progresso dos espíritos em via de ascensão 

a uma ordem mais elevada. 
  

In: “Evangelho no Lar  para crianças de 8 a 80 anos”   
– Miltes Carvalho Bonna / Meimei 
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TEMAS DAS PALESTRAS 

1ª semana AJUDA-TE QUE O CÉU TE AJUDARÁ 

2ª semana MEDIUNIDADE  NA BÍBLIA 

3ª semana MAIOR MANDAMENTO 

4ª semana AS DOENÇAS  E   O  ESPIRITISMO 

5ª semana PARENTESCO ESPIRITUAL   E  PARESTESCO CORPORAL 

 

   DEPRESSÃO 

Palestra com 

Dr. Flávio Braun Fiorda 
Dia 08 de março de 2012 , às 20h 

Aqui, no C.E.U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palestrantes do Mês de Março 

Terça-feira Quarta-feira 

6 Odair da Cruz 7 José de Abreu (Zezinho) 

13 Sávio Palazzo 14 Rubens Tavares Lima 

20 Drª. Tereza Cristina Or 21 Alberto Lourenço 

27 Roberto Silvino Gomes 28 Eliana Barroso Prugner 

Sexta-feira Sábado 

2 Rui Siani 3 Eulália Bueno 

9 Dárcio Destro 10 Odair Da Cruz 

16 Cavour Crispim Neto 17 Dr. Flávio Braun Fiorda 

23 Fábio dos Anjos 24 Aparecida 

30 Reinaldo Marangoni 31 Davidson Lemella 

 

Reuniões Públicas 

Terças-feiras e Quartas-feiras: 

15h30min: Palestra, Passe e Triagem 

Sextas-feiras: 20h30min: 

Palestra, Passe e Triagem 

Sábado: 18h:  Palestra e Passe 
 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual. 
 

 CESTA BÁSICA 

Informe-se na Secretaria e saiba  

como contribuir!     
  

Seja sócio do C.E.U. 
☼ 

VISITE NOSSA BIBLIOTECA 
 
 NOSSO ENDEREÇO 
 

Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 67  
Embaré  -  Santos/SP 

Fone: 013-3326-0746 

Site Do C.E.U. 
www.centroceu.com.br 

E-mail:  
ceuespiritasunidos@gmail.com  
Facebook : C.E.U. Companheiros Espíritas 

Unidos 

 

Quem é ... 
Heloísa Pires  

 

Heloísa Pires é licenciada em Matemática, Física e Pedagogia com especializações em deficientes 
físicos e visuais. Mundialmente conhecida como oradora e conferencista , já realizou palestras em 
diversos países da Europa e nos Estados Unidos.  

Filha de J. Herculano Pires – filósofo, escritor e tradutor de livros espiritas – Heloísa Pires é 
considerada elemento chave no Movimento Espírita. Educadora espírita, apresentadora do programa 
“O Espírito e o Tempo” (Rádio Boa Nova) e autora de diversos livros, esteve no congresso da FEESP, 
em fevereiro de 2012, onde proferiu conferência da qual reproduzimos abaixo um trecho bastante útil 
para reflexão: 
 

“Ninguém tem o direito de tornar-se elemento perturbador na Casa 
Espírita ou no lar; deve, sim, tornar-se um instrumento da paz.  
(...)Aquele  que procura fazer o melhor, não tem tempo de “usar lupas” 
para estar sempre reclamando e olhando o defeito alheio;  defeito este 
que, no fundo, faz parte de quem fala e prejudica o crescimento do 
próximo. Quem só vê defeitos é obsessor de grupo.” 

(extraído das anotações de Miriam Eliseu Matos)  

Obs.: Neste ano, Heloisa Pires será a palestrante do aniversário do C.E.U., a  ocorrer em 25 de outubro às 20h, nesta Casa. 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com
http://educandooamanha.blogspot.com/2010/02/heloisa-pires-educadora-espirita.html


RECRELUZ 
Evangelho para a infância e a juventude    
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EXISTÊNCIA DE DEUS 
     
    
     
      Conta- se que um velho 
árabe analfabeto orava com 

tanto fervor e tanto carinho, 
cada noite, que, certa vez, o 
rico chefe de grande caravana 
chamou- o à sua presença e 
lhe perguntou: 
    _ Por que oras com tanta fé? Como sabes que 

Deus existe, quando nem ao menos sabes ler? 
    O crente fiel respondeu: 
    _ Grande senhor, conheço a existência de 
Nosso Pai Celeste pelos sinais Dele.  
    _ Como assim? - indagou o chefe, admirado. 
    O servo humilde explicou- se: 
    _ Quando o senhor recebe uma carta de 
pessoa ausente, como reconhece quem a 
escreveu? 
    _ Pela letra. 
    _ Quando o senhor recebe uma joia, como é 
que se informa quanto ao autor dela? 

    _ Pela marca do ourives. 
    O empregado sorriu e acrescentou: 

    _ Quando ouve passos de animais, ao redor 
da tenda, como sabe, depois, se foi um 
carneiro, um cavalo ou um boi? 

    _ Pelos rastos - respondeu o chefe, 
surpreendido. 

    Então, o velho crente convidou- o para fora 

da barraca e, mostrando- lhe o céu, onde a lua 
brilhava cercada por multidões 
de estrelas, exclamou 
respeitoso:  
    _ Senhor, aqueles 
sinais, lá em cima, não 
podem ser dos homens! 
    Nesse momento, o 
orgulhoso caravaneiro, 
de olhos lacrimosos, 
ajoelhou- se na areia e 
começou a orar também. 

 
 

In: "Pai Nosso" – Francisco Cândido Xavier / Meimei 
 

 
 

 

 

Caça-palavra 
 

Encontre no quadro  
ao lado as palavras 

 tiradas do texto: 
 

Fervor  

Orava  

Carinho  

Deus 

Celeste 

Humilde 

Sinais 

Carta 

Ourives 

Animais 

Estrelas 

Letra 

Joia 

Rastros 

Brilhava  

 



RECRELUZ 
Evangelho para a infância e a juventude    
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Resposta 

Caça-palavra 

março  /  2012 

 

 

 

 


