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Hoje é o tempo 

 

Ontem, foste o que eras. 

Amanhã, serás  o que fizeres de ti.  

Hoje, porém, és  o que és.  

Por isso mesmo, não te detenhas. 

Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. 

In: “Agora é o tempo” – Francisco C. Xavier / Emmanuel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Que definição se pode dar à moral? 

R.- A moral é a regra da boa conduta e, 
portanto, da distinção entre o bem e o mal. 

Funda-se na observação da lei de Deus. O 
homem se conduz bem quando faz tudo 

tendo em vista o bem e para o bem de 
todos, porque então observa a lei de Deus.  

 

 

2- Como se pode distinguir o bem do 
mal? 

R.- O bem é tudo o que está de acordo com 
a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se 

afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à 
lei de Deus; fazer o mal é infringir essa lei.   

 

 

3- O homem tem meios para distinguir 
por si mesmo o bem e o mal? 

R.- Sim, quando ele crê em Deus e quando 
o quer saber. Deus lhe deu a inteligência 

para discernir um e outro.  

 

 

4- Por que o mal se encontra na 
natureza das coisas? Falo do mal 
moral. Deus não poderia criar a 

Humanidade em melhores condições? 
R.- Deus deixa ao homem a escolha do 

caminho: tanto pior para ele se seguir o 
mal; sua peregrinação será mais longa. Se 

não existissem montanhas, não poderia o 
homem compreender que se pode subir e 

descer; e se não existissem rochas, não 
compreenderia que há corpos 

duros. E necessário que o Espírito adquira a 
experiência, e para isto é necessário que ele 

conheça o bem e o mal; eis porque existe a 

união do Espírito e do corpo. 
5- Aquele que não faz o mal, mas 

aproveita o mal praticado por outro, é 
culpável no mesmo grau? 

R.- É como se o cometesse; ao aproveitá-
lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse 

recuado diante da ação; mas, se ao 
encontrá-la realizada, dela se serve, é 

porque a aprova e a teria praticado se 
pudesse ou se tivesse ousado. 
6- Será suficiente não se fazer o mal 

para ser agradável a Deus e assegurar 
uma situação futura? 

R.-  Não; é preciso fazer o bem no limite 
das próprias forças, pois cada um 

responderá por todo o mal que tiver 
ocorrido por causa do bem que deixou de 

fazer. 
7- Há pessoas que, por sua posição, 

não tenham possibilidade de fazer o 
bem? 

R.- Não, não há ninguém que não possa 
fazer o bem; somente o egoísta 

não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. 
É suficiente estar em relação com outros 

homens para se fazer o bem, e cada dia da 
vida oferece essa possibilidade a quem não 
estiver cego pelo egoísmo, porque fazer o 

bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil 
na medida do possível, sempre que o 

auxílio se faça necessário. 
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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.   

 

  
Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 

 
Estudo da Doutrina Espírita   

Cursos Diversos  
 

 Biblioteca do C.E.U. 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 
 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
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           Neste janeiro tem . . .                 
 
 
 

                Aguardem ! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNICADO 

RETORNO DE ATIVIDADES PRESENCIAIS 
 

C.E.U. – COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS, 

reiterando seu comunicado anterior, vem informar 
que, priorizando a saúde, e em atendimento às 
orientações da FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 

(FEB), em particular à Nota Oficial de 04 de junho de 
20201, assim como dos órgãos regionais de 

Unificação,2  permanecerá com a casa física fechada, 
mantendo suas atividades na forma virtual, por tempo 
indeterminado.  
 

Por outro lado, o Decreto Municipal 8.996/20203, ao 
estabelecer as regras para reabertura parcial e 

condicionada de igrejas e templos, estabelece no 
artigo 2º, inc. IV, dentre outras e cumulativamente, a 

limitação de ingresso ou permanência de uma pessoa 
(trabalhador ou frequentador) a cada 10 metros 
quadrados de área construída.  Tendo a casa física 

125,7m2, podem ser admitidas no máximo doze 
pessoas.  Levando-se em conta que para as atividades 

é preciso no mínimo cinco trabalhadores, fica 
inviabilizada a realização das atividades presenciais na 
casa.    
 

Neste momento cabe enfatizar a necessidade de 
cautela, tendo em vista que a maior parte dos 

dirigentes, trabalhadores e frequentadores da casa 
pertencem ao grupo de risco para a pandemia. Há, 
também, a necessidade de adaptação da casa e dos 

trabalhos às novas condições. 
 

Reitera que, em todos os horários dos trabalhos e 

estudos da Casa, os trabalhadores se reúnem no modo 
on line para a leitura de “O Evangelho Segundo o 
Espiritismo” e vibrações por todos os necessitados. 
 

Convida a todos para participarem do estudo virtual do 
Evangelho, que ocorre às quintas-feiras (20h) e às 

sextas-feiras (15h), através do aplicativo Skype (por 
celular ou computador). Maiores informações, inclusive 

quanto a agendamento do Diálogo Fraterno on line, 
podem ser solicitadas na página do C.E.U. no 
Facebook, ou pelo chat no Skype (CEU CENTRO 

ESPÍRITA). 
A Direção  

________________ 
1 A Nota Oficial da FEB é encontrada na íntegra em  
https://www.febnet.org.br/portal/2020/06/05/pandemia-nota-
oficial-da-feb/ 
2 Ver jornal “A Tribuna” de 04/julho/2020, pg. A4 
3https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/leitura/mobile/
2020-07-03/2 
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Se já percebeste que o berço não é 

o início e que o túmulo não é o fim, 

não desprezes a preparação do 

amanhã, a fim de que não se 

interrompa a tua caminhada para 

diante… 

Planta o bem agora, para que o 

bem te felicite depois. 

Somos infinitamente 

insignificantes para abranger, por 

enquanto, as dimensões totais do 

Universo. Amebas pensantes, apesar 

dos lauréis da inteligência que já nos 

assinalam a vida, não podemos ainda 

apreender toda a largueza do 

horizonte que nossos olhos 

contemplam a enorme distância. 

Seres humildes, situados ainda no 

começo da escala que nos conduzirá à 

compreensão da verdade integral, 

achamo-nos inabilitados a supremas 

definições… 

Mas o bem será invariavelmente   

o guia que nos orientará o passo  na 

jornada, a fim de que o “agora” 

dilua as sombras  do pretérito, 

acendendo a luz que brilhará    

para a nossa felicidade no     

grande futuro. 

Na realidade todos nos 

colocamos no Eterno Presente. 

O instante que passa é a nossa 

oportunidade valiosa de realizar. 

Entretanto, analisemos a qualidade   

da nossa realização, porque o Hoje 

imperecível se alargará nos círculos  

do tempo, convertendo-se em amanhã, 

compelindo-nos a recolher a alegria ou 

o sofrimento, os espinhos e as flores 

que estivermos semeando… 

Assim sendo, permaneçamos 

atentos à grande mensagem do Céu 

que flui na Terra, através do 

ensinamento de todos os grandes 

instrutores do mundo, mensagem que 

em todos os santuários nos exorta à 

bondade, que é fundamento da Eterna 

Lei. 

O mal é desequilíbrio que nos 

constrange à recuperação, desarmonia 

que nos convoca ao reajuste, treva que 

nos induz à demora indefinida nas 

aflições purgatoriais… 

O bem, contudo, é a subida para o 

Trono da Sabedoria e do Amor e, 

movimentando-nos dentro dele, 

atingiremos a edificação plena da 

Consciência Cósmica, dentro da qual 

alcançaremos, com Jesus, a divina 

ressurreição, após desvencilharmo-nos 

da cruz de nossos compromissos com 

as experiências inferiores. 

Desse modo, prepara o teu 

veículo do porvir, desde agora, 

situando o vaso de teus sonhos 

no forno do trabalho, no bem 

incessante, para que o fogo na 

luta digna, através do esforço 

próprio e do próprio sacrifício, 

te aperfeiçoe as esperanças e fixe o teu 

sublime ideal, porque, assim, o teu 

corpo de amanhã será um carro leve, 

subtil, em que o teu espírito avançará, 

com mais segurança, na direção da 

Grande Luz. 

In: “Vida e Caminho” – F.C.Xavier/ Emmanuel 
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                                Da Infância à Juventude 
                      Aprendendo com Jesus 
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      O BUDA E O MALFEITOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Conta-se que, 

da mesma forma que 

Jesus, o Senhor 

Buda, antes de elevar-

se aos cimos celestiais, 

visitou os círculos 

inferiores da 

espiritualidade a fim de 

irradiar a Sua luz e energia para os corações 

dos impenitentes daquelas regiões 

purgatoriais.    

          Quis a Providência Divina que o 

Mestre se defrontasse com um conhecido 

malfeitor das redondezas onde Ele vivera, 

cuja fama de mau espalhara o terror nos 

corações simples dos habitantes locais.   

          No fundo de um poço escuro e 

lamacento, rebolcando-se em agonia na 

companhia de seus asseclas, o facínora viu 

a Luz do Buda aproximar-se e bradou 

angustiado: 

         ─ Senhor, por misericórdia, tira-me 

daqui! 

          O Buda fixou por um instante o 

infeliz metamorfoseado em sua loucura e, 

tomado de compaixão, lhe falou: 

           ─ Conheço-te a fama, irmão. 

Ignoraste todas as lições do Bem que 

espalhei nos caminhos que trilhei e criastes 

para ti mesmo, com teus tresloucados atos, 

este abismo de sofrimento que agora te 

consome. ─ Fez uma pequena pausa e 

continuou: 

         ─ Mas, hás de ter feito algum bem em 

tua vida, pois não é possível que alguém 

seja totalmente mau. Anda... procura em 

tua mente, a fim de que eu possa te ajudar. 

           Enquanto o Buda esperava 

pacientemente na borda do poço, o 

malfeitor pressionava-se duramente      

para descobrir algum ato de bondade que 

houvesse praticado. Mas, tudo em sua 

mente parecia ser só maldade. O Buda fez 

então um gesto de retirar-se, quando, de 

repente, o malfeitor recordou que certo dia, 

a caminho de um assalto, evitara pisar 

numa pequena aranha que se colocara em 

sua passagem.    

        ─ Mestre! ─ Falou pressuroso. ─ Certo 

dia evitei pisar em uma aranha que 

atravessou o meu caminho... 

         ─ Muito bem! ─ disse o Buda. ─ Amor 

deve ser pago com amor. Que a aranha 

retribua o benefício!  
          Imediatamente surgiu na beira do 

poço uma pequena aranha, que celeremente 

teceu um tênue fio de seda até o fundo. 

Rapidamente, o malfeitor agarrou o fio com 

toda firmeza e começou a subir por ele, 

admirando-se de sua resistência. 

          Quando já se achava a meio, notou 

que um cacho humano, formado pelos seus 

antigos asseclas, também tinha começado a 

escalar pelo fio. Temeroso de que ele se 

partisse, bradou estentórico: 

           ─ Larguem... larguem o fio. Ele é 

meu!  

           Imediatamente, o fio, que até então 

havia suportado todo o peso, como se ele 

não existisse, partiu-se, precipitando todos 

novamente no abismo, onde consta que 

permaneceram largos anos culpando-se uns 

aos outros, em meio a grandes tormentos. 

           Havia, porém, uma lição a ser 

aprendida. E antes de se retirar o Buda 

comentou: 

         ─ Infelizmente, vocês ainda não estão 

preparados para usufruir os benefícios do 

amor. Por isso, o fio partiu-se. Aprendam a 

lição: os liames do egoísmo são frágeis,  

mas o fio da caridade, mesmo sendo tênue, 

jamais se rompe. 
Fonte: Internet 
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