
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

“Companheiros Espíritas Unidos” 
Informativo nº 178  –  Ano XVI  – março de 2018 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A riqueza real 
"Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades..."     

Paulo  (Filipenses - 4:19) 

 

Cada criatura transporta em si mesma 

os valores que amealha na vida. 

 Os sábios, por onde transitam, 
conduzem no espírito os tesouros do 

conhecimento. 

 Os bons, onde estiverem, guardam na 

própria alma a riqueza da alegria. 

 Os homens de boa-vontade carreiam 

consigo os talentos da simpatia. 

 As pessoas sinceras ocultam na própria 

personalidade a beleza espiritual. 

 Os filhos da boa-fé cultivam as flores da 

esperança. 

 Os companheiros da coragem 
irradiam de si mesmos a energia 

do bom ânimo. 

 As almas resignadas e 

valorosas se enriquecem com os 

dons da experiência. 

 Os obreiros da caridade são 

intérpretes da vida Superior. 

 A riqueza real é atributo da alma 

eterna, e permanece incorruptível quem a 

conquistou. 

 Por isso mesmo reconhecemos que o 
ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os 

homens são meras expressões de destaque 

efêmero, valendo por instrumentos de serviço 

da alma, no estágio das reencarnações. 

 Desassisado será sempre aquele que 

indisciplinadamente disputa as aflições da 

posse material, olvidando que há mil 

caminhos sem sombras para buscarmos, com 

o próprio coração e com as próprias mãos, a 

felicidade imperecível. 

 A responsabilidade deve ser recebida, 

não provocada. 

 Muitos ricos da fortuna aparente da 

terra funcionaram na posição de verdugos 

do Cristo sentenciado à morte entre 
malfeitores, entretanto, o Divino Mestre, 

com as simples e duras traves da cruz, 

produziu, usando o amor e a humildade, o 

tesouro crescente da vida espiritual para 

os povos do mundo inteiro.

 In: “Ceifa de Luz”  – Francisco C. Xavier /  Emmanuel

 
 

 

 

 
 

 

 

 

      XXI – A sabedoria está em não pensares 

que sabes aquilo que não sabes. 

     Isto vai endereçado àqueles que criticam 

as coisas de que, frequentemente, nada 

sabem. Platão completa este pensamento de 

Sócrates, ao dizer: “Tentemos primeiro 

torná-los, se possível, mais honestos nas 

palavras; se não o conseguimos, não nos 

ocupemos mais deles, e não busquemos mais 

do que a verdade. Tratemos de nos instruir, 

mas não nos aborreçamos”. É assim que 

devem agir os espíritas, com relação aos 

seus contraditores de boa ou de má-fé. Se 

Platão revivesse hoje, encontraria as coisas 

mais ou menos como no seu tempo, e 

poderia usar a mesma linguagem. Sócrates 

também encontraria quem zombasse de sua 

crença nos Espíritos e o tratasse de louco, 

assim como ao seu discípulo Platão. 

     Por haver professado esses princípios, 

Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois 

acusado de impiedade e condenado a 

beber  cicuta. Tanto é certo que as grandes 

verdades novas, levantando contra elas os 

interesses e os preconceitos que ferem, não 

podem ser estabelecidas sem luta e sem 

mártires.             

(Fim da Introdução) 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV 

Resumo da doutrina de Sócrates e Platão (continuação da edição de fevereiro) 
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Companheiros Espíritas Unidos 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

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.   

 

 

E E

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

E no segundo sábado ... 
 

PALESTRAS DO MÊS DE MARÇO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
 2  Nilton Jr. Terra, Escola 

dos Espíritos  3 Vinícius de Queiróz Pereira 

 6 Silvia Helena Vicente Visão do 

Espiritismo 

sobre a 
Saúde 

 7 Eliana Barrozo Prugner 

 9 Dárcio Destro 

 10 Reinaldo Marangoni 

 13 Osvaldo de Oliveira A 
Necessidade 

da 

Encarnação 

 14 José de Abreu (Zezinho) 

 16 Jaime Togores 

 17 Célia Patriani Justo 

 20 Roseana Armênio Caichjian 
 

Conhece-se a 

árvore pelos 

frutos 

 21 José Antônio Evangelista 

 23 Viviane Salgueirinho 

 24 Márcio Pires 

 27 Gerson da Silva Gonçalves  

O Cristo 

Consolador 
 28 Drª. Tereza Cristina Or 

 30 Miriam dos Santos Almeida 

 31 Cristina Fosaluza 
 

COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS - CNPJ: 57.735.136/0001-67   
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

03/18  
 

CONSELHO FISCAL 
Análise de Receita e Despesa 

 

O Presidente desta Instituição, no uso das faculdades que lhe confere o Estatuto, 
CONVOCA os Srs. Conselheiros titulares e suplentes para, nos termos do artigo 36, 
inc. I do Estatuto, entrarem em contato com a Secretaria no período de 20 de fevereiro 
a 10 de março de 2018, a fim de tomarem conhecimento e analisarem a 
Demonstração da Receita e da Despesa, e Prestação de Contas da Diretoria, 
referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, a serem 
posteriormente encaminhados à Assembleia Geral Ordinária. 
 

Os Srs. Conselheiros  devem agendar as datas e horários necessários para 
cumprimento de sua atribuição estatutária. 
   

Santos, 05 de fevereiro  de 2018. 
                                            SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES 

                                       Presidente 

 

COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS - CNPJ: 57.735.136/0001-67   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
Nº 04/18 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Prestação de Contas da Diretoria 

Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 
 

 A DIRETORIA EXECUTIVA desta Instituição, nos termos do art. 17, alínea a e 
parágrafo único do seu Estatuto, CONVOCA os associados que estejam quites com a 
tesouraria, para que compareçam na sede da instituição, Rua Com. Alfaia Rodrigues, 
67 – Embaré – Santos/SP,, no dia 14 de março de 2018 (quarta-feira), às 19h em 
primeira chamada, ou até às 19h30 em segunda chamada, para análise e 
aprovação da prestação de contas do exercício anterior (Demonstração da Receita e 
da Despesa),  bem como deliberar sobre assuntos gerais de interesse da Instituição. 
 Santos, 1º de março de 2018. 

                                             SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES 
                                                   Presidente 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com


 

No mundo de hoje, há boa vida e há 

vida boa. 

Boa vida é bem-estar. 

Vida boa é estar bem. 

Por isso, temos criaturas de boa vida e 

criaturas de vida boa. As primeiras servem 

a si mesmas. As segundas respiram no 

auxílio incessante aos outros.  

A boa vida tem rastros de sombra. A 

vida boa apresenta marcas de luz. 

A desordem favorece a boa vida. A 

ordem garante a vida boa. 

Palavra enfeitada costuma escorar boa 

vida. Bom exemplo assegura vida boa. 

Preguiça mora na boa vida. Trabalho 

brilha na vida boa. 

Ignorância escurece a boa vida.  

Educação ilumina a vida boa. 

Egoísmo alimenta a boa vida. Caridade 

enriquece a vida boa. 

Indisciplina é objetivo da boa vida. 

Disciplina é roteiro da vida boa. 

Vejamos as lições do Evangelho: 

Madalena, obsidiada, perdera-se nos 

encantos da boa vida, mas encontrou em 

nosso Divino Mestre a necessária orientação 

para vida boa. 

Zaqueu, afortunado, apegara-se em 

demasia às posses efêmeras da boa vida, 

entretanto, ao contato de Nosso Senhor, 

aprendeu como situar os próprios bens na 

direção da vida boa. 

Judas, o discípulo invigilante, 

procurando a boa vida, entregou-se à 

deserção, e sentindo extrema dificuldade 

para voltar à vida boa, foi colhido pela 

loucura. 

Simão Pedro, o apóstolo receoso 

tentando conservar a boa vida,  

instintivamente, negou o Divino Amigo por 

três vezes numa só noite, entretanto, 

regressando, prudente, à vida boa, abraçou 

o sacrifício pela própria ascensão, desde o 

dia de Pentecostes. 

Pilatos, o juiz dúbio, interessado em 

desfrutar boa vida, lavou as mãos quanto 

ao destino do Excelso Benfeitor, adquirindo 

o arrependimento e o remorso que o 

distanciaram da vida boa. 

Todos os que crucificaram Jesus pretendiam 

guardar-se nas ilusões da boa vida, no 

entanto, o Senhor preferiu morrer na cruz 

da extrema renúncia para ensinar-nos o 

caminho da vida boa. 

Como é fácil observar, nas estradas 

terrestres, há muita gente de boa vida e 

pouca gente de vida boa, porque a boa vida 

obscurece a alma, e a vida boa mantém a 

consciência acordada para o desempenho 

das próprias obrigações. 

Estejamos alerta quanto à posição que 

escolhemos, porquanto, pelo tipo de nossa 

experiência diária, sabemos com segurança 

em que espécie de vida seguimos nós. 

 

In: “Comandos do Amor”  –  Francisco C. Xavier / Scheilla  
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

 

VALORES DA VIDA 
 

 Um dia um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de 

mostrar o quanto às pessoas podem ser pobres. 

 Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. 

 Quando retornaram de viagem o pai perguntou ao filho: 

 Como foi a viagem? 

- Muito boa Papai! 

- Você viu como as pessoas pobres podem ser?  

- Sim. 

- E o que você aprendeu? 

- O filho respondeu: 

- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio 

do jardim; eles têm um riacho que não tem fim. 

- Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz, ele têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o 

portão de entrada, eles têm uma floresta inteira. 

- Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou estupefato. O filho acrescentou: 

- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto “pobres” nós somos. 

 

Tudo que você tem depende da maneira como você olha para as coisas.  

Se você tem saúde, amor, amigos, família, bom humor e atitudes positivas para com a vida... 
 

...VOCÊ TEM TUDO ! 
 

 

Caça-palavra 
 

Vamos buscar no 

quadro ao lado as  

seguintes palavras:  

 

Fazenda 

Propósito 

Cachorro 

Riacho 

Tudo 

Valores 

Pessoas 

Estupefato 

Pobres 

Ricos 

Família 

Amigos 

Atitudes 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resposta 

Caça-palavra 

Março / 2018 
 
 

 

 
 

 


