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A BOA MÃE 

"A boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o 

passar do tempo”. Várias vezes ouvi de um amigo psicanalista essa 
frase, e ela sempre me soou estranha. Chegou a hora de reprimir de 

vez o impulso natural materno de querer colocar a cria embaixo da 
asa, protegida de todos os erros, tristezas e perigos. Uma batalha 
hercúlea, confesso. Quando começo a esmorecer na luta para controlar 

a supermãe que todas temos dentro de nós, lembro logo da frase, hoje 
absolutamente clara. 

Se eu fiz o meu trabalho direito, tenho que me tornar desnecessária. 
E antes que alguma mãe apressada me acuse de desamor, explico o que significa isso. 

Ser “desnecessária” é não deixar que o amor incondicional de mãe, que sempre existirá, 

provoque vício e dependência nos filhos, como uma droga, a ponto de eles não conseguirem 
ser autônomos, confiantes e independentes. Prontos para traçar seu rumo, fazer suas 

escolhas, superar suas frustrações e cometer os próprios erros também. A cada fase da vida, 
vamos cortando e refazendo o cordão umbilical. A cada nova fase, uma nova perda é um novo 
ganho, para os dois lados, mãe e filho. 

Porque o amor é um processo de libertação permanente e esse vínculo não para de se 
transformar ao longo da vida. Até o dia em que os filhos se tornam adultos, constituem a 

própria família e recomeçam o ciclo. O que eles precisam é ter certeza de que estamos lá, 
firmes, na concordância ou na divergência, no sucesso ou no fracasso, com o peito aberto 
para o aconchego, o abraço apertado, o conforto nas horas difíceis. 

Pai e mãe  solidários  criam filhos para serem livres. Esse é o maior desafio e a principal 
missão. 

Ao aprendermos a ser “desnecessários”, nos transformamos em porto seguro para quando 
eles decidirem atracar.   

 

"Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar, motivos para ficar..." 
  
 
 

(desconhecemos o autor) 

 

 

 
 

 
 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Livro dos Espíritos – Livro III – Capítulo III – Lei do Trabalho – I 

 

 

 

 

 

 

 

1. A necessidade do trabalho é uma lei da Natureza? 
     — O trabalho é uma lei da Natureza, e por isso 
mesmo é uma necessidade.  
2. Só devemos entender por trabalho as ocupações 
materiais? 
     — Não; o Espírito também trabalha, como o 
corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 
 3. Por que o trabalho é imposto ao homem? 
     — É uma consequência da sua natureza 
corpórea. É uma expiação e ao mesmo tempo um 
meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o 
trabalho o homem permaneceria na infância 
intelectual; eis porque ele deve a sua alimentação, a 
sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à 
sua atividade. Ao que é de físico franzino. Deus 
concebeu a inteligência para compensá-lo; mas há 
sempre trabalho. 
4. Por que a Natureza provê, por si mesma, a todas 
as necessidades dos animais? 
      — Tudo trabalha na Natureza. Os animais 

também trabalham, mas o seu trabalho, como a sua 
inteligência, é limitado aos cuidados da 
conservação. Já entre os homens, tem um duplo 
objetivo: a conservação do corpo e o 
desenvolvimento do pensamento, que é também 
uma necessidade e que o eleva acima de si 
mesmo.  
5. 0 homem que possui bens suficientes para 
assegurar sua subsistência está liberto da lei do 
trabalho? 
    — Do trabalho material, talvez, mas não da 
obrigação de se tornar útil na proporção de seus 
meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos 
outros, o que é também um trabalho 
6. E quanto aos homens impossibilitados de 
trabalhar?  
— Deus é justo e só condena aquele cuja 
existência for voluntariamente inútil, por viver na 
dependência do trabalho alheio. Cada um deve 
tornar-se útil na proporção de suas faculdades.    
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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 !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PALESTRAS DO MÊS DE MAIO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
2 Osvaldo de Oliveira O Sermão do 

Monte 3 Reinaldo Marangoni 

6 Silvia Helena Vicente  
A Afabilidade 

e a Doçura 
7 José de Abreu (Zezinho) 

9 Dárcio Destro 

10 Andréa Amaral Quintela 

13 Maria Alva Grijó 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

A Paciência 

 

14 Rubens Tavares Lima 

16 Roseana Armênio Caichjian 

17 Célia Patriani Justo 

20 Miriam Eliseu Matos 
 

 
 
 
 

 

Justiça das 

Aflições 
21 José Antônio Evangelista 

23 Idalina Soares Gomes 

24 Márcio Pires 

27 Nazareth Coelho 
 
 
 

Reconciliação 

com os 

Adversários 

28 Drª. Tereza Cristina Or 

30 Simone Quidicomo 

31 Ana Maria  
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Aqui no C.E.U. você compra livros,  

contribui como associado,  

faz doações, compra na banca,  

e  já conta com a praticidade  

de pagar com o seu cartão  

(crédito ou débito).  

 

Procure a secretaria. 

 

  

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 

 

 

 

 

 

"Insistamos na confraternização permanente 

de nossas energias, a fim de que o trabalho 

de equipe possa oferecer ao próximo todo o 

rendimento de que sejamos capazes na 

edificação do bem."  
In: “Mais luz” – Batuíra  

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


BÊNÇÃO DO CÉU 

 

 

Conta uma lenda antiga que o Senhor 

Veio à Terra formada, certo dia... 

Com tamanhos recursos a dispor, 

O Planeta sentia 

Necessidade de instrução e amor. 

 

Espíritos humanos, aos milhares, 

Vagueavam sonâmbulos no solo; 

E embora sob a luz dos gênios tutelares 

Do campo imenso ao íntimo dos mares 

Viviam em distúrbio, polo a polo. 

 

Falta a ordem para os elementos, 

Mas o Senhor,  agindo com presteza, 

Fez a organização da Natureza, 

A envolver toda a Terra na grandeza 

Dos seus altos e sábios pensamentos 

 

Coube ao Sol a missão de sustentar a vida, 

Atravessando alturas sem vencê-las; 

E, para refazer cada existência em lida, 

A noite recebeu a paz indefinida, 

Asserenando o mundo 

ao clarão das estrelas. 

 

Foi entregue o limite 

às linhas do horizonte, 

As árvores florindo em campo aberto 

Deram-se à produção 

de valores em monte; 

Depois, encarregou-se a bondade da fonte 

de fecundar o chão e amparar o deserto. 

 

A ovelha improvisou os fios do agasalho, 

Reclamou-se da abelha o favo suculento, 
Inventou-se a bigorna para o malho, 
Tudo era disciplina, harmonia e trabalho 

Que o Senhor dirigia calmo e atento. 

 

 

Mas os seres dotados de razão 

Espalharam-se em grupos sobre a Terra... 

Inteligências sob o orgulho vão, 

Separaram-se em muros de ambição 

E criaram a dor, a violência e a guerra. 

 

Vendo o ódio crescer, 

de segundo a segundo, 

O Senhor os guiou à experiência nova; 

Deu-lhes doce prisão em corpos 

sobre o mundo, para terem, por si, 

a paz do amor profundo 
Pelas tribulações e lágrimas da prova. 

 

Notando-lhes, porém, 

as blasfêmias e os brados 

De sofrimento e desesperação, 

Viu que na condição de seres encarnados, 

Quase todos espíritos culpados, 

Exigiam carinho e proteção. 

 

Quem seria capaz de tamanha bravura? 

Doar-se sem pedir? Amparar sem prender? 

Quem seria, afinal? Onde a criatura 

Cuja afeição se erguesse, 

até mesmo à loucura, 

Achando a luz no caos, a sorrir e a sofrer? 

 

O Senhor meditou, meditou... Em seguida, 

Separou certa jovem dentre os réus, 

Revestiu-a do amor sem sombra 

e sem medida... 

 
A primeira mulher se fez mãe para a vida, 

E o homem se acalmou 

ante a bênção do Céu. 

 
Pelo Espírito  Maria Dolores 

    

In: “Os Dois Maiores Amores”  

– Francisco C. Xavier / Espíritos Diversos  
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
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A NECESSIDADE DO ESFORÇO 

 
 

 
 
 

 
 
Conta-se que, no princípio da vida 

terrestre, o alimento das criaturas era 
encontrado como oferta da Divina Providência, 

em toda parte. 

Em troca de tanta bondade, o Pai Celeste 

rogava aos corações mais esforço no 
aperfeiçoamento da vida. 

O povo, no entanto, observando que tudo 
lhe vinha de graça, começou a menosprezar o 

serviço. 

O mato inútil cresceu tanto, que invadia as 

casas, onde toda a gente se punha a comer e 
dormir. 

Ninguém desejava aprender a ler. 

A ferrugem, o lixo e o mofo apareciam em 
todos os lugares. 

Animais, como os cães que colaboram na 
vigilância, e aves, como os urubus que auxiliam 

nas obras de limpeza, eram mais prestativos 
que os homens. 

Vendo que ninguém queria corresponder à 

confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar 

as facilidades existentes, determinando que os 
habitantes da Terra se esforçassem na 

conquista da própria manutenção.  

Desde esse tempo, o ar e a água, o Sol e 

as flores, a claridade das estrelas e o luar 
continuaram gratuitos para o povo, mas o 

trabalho forçado da alimentação passou a 
vigorar como sendo uma lei para todos, porque, 
lutando para sustentar-se, o homem melhora a 

terra, limpa a habitação, aprende a ser sábio e 
garante o progresso.  

Deus dá tudo.  

O solo, a chuva, o calor, o vento, o adubo 
e a orientação constituem dádivas d'Ele à Terra 

que povoamos e que devemos aprimorar, mas 
o preparo do pão de cada dia, através do nosso 
próprio suor e da nossa própria diligência, é 

obrigação comum a todos nós, a fim de que não 
olvidemos o nosso divino dever de servir, 

incessantemente, em busca da Perfeição. 
 
 

In:"Pai Nosso" – F. C. Xavier / Meimei 

 

                                                                                 Caça-palavra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

– PRINCÍPIO    –   CRIATURAS 

– ESFORÇO     –     SERVIÇO 

– APERFEIÇOAMENTO 

– VIDA    –   SÁBIO   –   LEI 

– APRENDER  –  VIGILÂNCIA 

– LIMPEZA    –   CONFIANÇA 

– PAI CELESTIAL 

– TRABALHO   –  PROGRESSO 

– ORIENTAÇÃO    –   DÁDIVAS 

–  APRIMORAR  –  DILIGÊNCIA 

– DEVER DE SERVIR 



 

 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Resposta 

Caça-palavra 
maio / 2014 

 

 

 


