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Neste mês vamos refletir mais profundamente sobre a postura espírita . Allan Kardec, 

em nota de rodapé de “O Céu e o Inferno” – cap. I, apresenta a seguinte ponderação: 
 

    “Um jovem de dezoito anos sofria de uma 
doença cardíaca que foi declarada incurável. 

O veredito da ciência havia sido: Pode morrer 
dentro de oito dias ou de dois anos, mas não 

irá além. O jovem ficou sabendo e logo 
abandonou os estudos e se entregou a ex-
cessos de toda a espécie. Quando lhe mos-

travam quanto uma vida desregrada era per-
niciosa para sua situação, ele respondia: 

“Que me importa, se não tenho mais de dois 
anos de vida? De que me valeria cansar a 

mente? Gozo o tempo que me resta e quero 
divertir-me até o fim.” — Eis a consequência 

lógica no niilismo [a crença no nada]. Mas se  

este moço fosse espírita, teria dito: A morte 

só destruirá o corpo, que abandonarei como 
uma roupa usada, mas o meu Espírito conti-

nuará a viver. Serei na vida futura o que fizer 
de mim mesmo nesta vida. Nada do que te-

nha adquirido em qualidades morais e inte-
lectuais se perderá, porque isso representa 
uma conquista para meu adiantamento. Toda 

a imperfeição de que me houver livrado será 
um passo no caminho da felicidade. Minha 

ventura ou desgraça depende da utilidade ou 
inutilidade da presente existência. É portanto 

de meu interesse aproveitar o pouco tempo 
que me resta, evitando tudo o que possa di-
minuir as minhas forças.”  

   Qual dessas duas doutrinas será preferível?  
 

ESTUDANDO KARDEC 
O CÉU E O INFERNO 

 Capítulo I –  O Futuro e o Nada  
 

 

 

 

 

1. Vivemos, pensamos e operamos – eis o 
que é real. E não é menos certo que morre-

mos. Mas, ao deixar a Terra, para onde va-
mos? Que seremos após a morte? Estaremos 

melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou 
não ser, tal a alternativa. Para sempre ou pa-

ra nunca mais; ou tudo ou nada: Viveremos 
eternamente, ou tudo se aniquilará de vez? 
Todo homem experimenta a necessidade de 

viver, de gozar, de amar e ser feliz. Mas, de 
que serviriam essas aspirações de felicidade, 

se um leve sopro pudesse anulá-las? 

 - Predominaria o pensamento de que de nada 
nos serviria todo o esforço na correção das 

paixões, a fadiga para nos ilustrarmos, o de-
votamento à causa do progresso, desde que 

de tudo isso nada aproveitássemos.  

2. Pela crença no nada, o homem concentra 
todos os seus pensamentos, obrigatoriamen-

te, na vida presente. A que conduz essa preo-
cupação exclusiva com o presente? 

- Tal preocupação conduz o homem a pensar 
em si preferencialmente a tudo; é o mais po-
deroso estímulo ao egoísmo, o que leva o 

incrédulo à seguinte conclusão: “Vamos 
aproveitar enquanto estamos aqui; gozemos 

o máximo possível, pois que conosco tudo se 
acaba; gozemos depressa, porque não sabe-
mos quanto tempo existiremos”. E outra con-

clusão ainda mais grave para a sociedade: 

“Gozemos apesar de tudo, gozemos de qual-
quer modo, cada qual por si; a felicidade nes-

te mundo é dos mais espertos”. 

3- Por que o niilismo pode ser considerado 

uma doutrina insensata e antissocial? 

- Porque o niilismo rompe os verdadeiros la-

ços de solidariedade e fraternidade, em que 
se fundam as relações sociais. 

4- Suponhamos que, por uma circunstância 

qualquer, todo um povo adquire a certeza de 
que em oito dias será aniquilado; não sobre-

viverá nenhum indivíduo. Que fará esse povo 
condenado, enquanto aguarda o extermínio? 
Trabalhará pela causa do seu progresso, da 

sua instrução? Irá entregar-se ao trabalho 
para viver? Respeitará os direitos, os bens, a 

vida do seu semelhante? Vai submeter-se a 
qualquer lei ou autoridade, por mais legítima 
que seja – mesmo a lei do Pai? Nessa emer-

gência, haverá para ele qualquer dever? 

- Certo que não. Se a descrença da minoria 

se tornar maioria, a sociedade entrará em 
desorganização.  

 

5. Como o Espiritismo vem pôr um freio na 
propagação da falta de fé? 

- Não somente pelo raciocínio, não somente 

pela perspectiva dos perigos que a falta de fé 
acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando 

visíveis e concretas a alma e a vida futura. 
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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. 
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Marlene Nobre retorna à pátria espiritual 
 

 
A médica Marlene Nobre, 77, fundadora e presidente do 

Grupo Espírita Caibar Schutel, na capital paulista; presidente 

do Lar do Alvorecer, em Diadema (SP); presidente das 

Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional, e 

diretora responsável pela Folha Espírita retornou ao plano 

espiritual no dia 5 de janeiro, vítima de infarto. Ela se 

encontrava em férias com a família em Ilha Bela, litoral Norte 

de São Paulo. Conferencista e uma das principais lideranças 

do Movimento Espírita no País, Marlene também é autora de 

vários livros, dentre eles seu mais recente lançamento: “Chico 

Xavier, Meus Pedaços do Espelho” –  FE Editora. 
Fonte: Folha Espírita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

PALESTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
3 Silvia Helena Vicente 

 
 

Fora da 

Verdade Não 

Há Salvação 

4 José de Abreu ( Zezinho) 

6 Idalina Soares Gomes 

7 Célia Patriani Justo 

10 Miriam Eliseu Matos  

A Cólera 11 Rubens Tavares Lima 

13 Rosmeire Caichjian 

RECESSO DE 14 A 17 DE FEVEREIRO  
     Na semana do carnaval, devido à dificuldade de 

transporte dos palestrantes e de vários trabalhadores, 

entraremos em recesso. Solicitamos a todos que procurem 

manter a postura espírita, lembrando a cada instante do 

conselho do nosso amado Mestre Jesus:  

18 Roseana Armênio Caichjian 
 

 

A 

Beneficência 20 Dárcio Destro 

21 Márcio Pires 

24 Osvaldo de Oliveira Carregar a 

Cruz Quem 
Quiser Salvar 

a Vida 

25 Regina Márcia 

27 Simone Quidicomo 

28 Reinaldo Marangoni 
 

         “A liberdade e a consciência moral estão 

intimamente relacionadas. Quando estamos 

livres para escolher entre esta ou aquela ação, 

tornamo-nos responsáveis pelo que praticamos.” 
 

 

In: “Fundamentos da Filosofia” -  Gilberto Cotrim 

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com
http://www.folhaespirita.com.br/v2/node/671


“O comportamento ético-espírita não consiste exclusivamente em fazer o bem a outrem, 

mas em exemplificar em si mesmo, uma vida laboriosa que se expanda e se eleve na 

hierarquia da justiça social, e, sobretudo, do próprio conceito, pois é este o que remodela o 

Espírito, numa tal frequência vibratória, que o aproxima dos níveis intelectuais que roçam 

as esferas superiores”. 
 Manoel  P. São Marcos – In: Filosofia Espírita e seus Temas. 

 

ÉTICA E ESPIRITISMO 

 

     Etimologicamente Ética  deriva da 

palavra grega ethos (comportamento). 

É a parte da Filosofia que se ocupa do 

valor do comportamento humano. 

Investiga, assim, o sentido que o homem 

impõe à sua conduta para ser 

verdadeiramente feliz. 

     A consciência moral e a liberdade 

humana estão intimamente ligadas. 

Por consciência moral, entende-se a 

capacidade que o homem tem de julgar e 

escolher o seu próprio caminho na vida. Já, 

a liberdade, refere-se à possibilidade da 

escolha deste ou daquele caminho. A 

liberdade não é algo que se forma no vazio, 

mas dentro das limitações impostas pelas 

circunstâncias. Assim sendo, o exercício da 

liberdade é a luta que o homem trava para 

ampliar ou romper esses limites.  

     Os grandes filósofos sempre destacaram 

os valores morais em suas obras. 

Aristóteles, em A Ética a Nicômaco, 

desenvolve, em detalhes, o acervo dos 

conceitos sobre a ação humana e sua 

relação com as ideias elevadas de uma vida 

superior. Espinosa, em A Ética, encerra 

extensa doutrina sobre a maneira de 

fortalecer as virtudes e combater as 

paixões. Em Kant, a Ética é deixada 

ao sabor da própria consciência, na 

qual a ação humana é ditada pela 

“boa vontade”, ou seja, pela 

intencionalidade do eu. 

Allan Kardec em “O Livro dos Espíritos”, 

quando trata das Leis Morais, define a 

moral como a regra da boa conduta e, 

portanto, da distinção 

entre o bem e o mal. Dá 

sua contribuição à 

formação da ética espírita. 

Em sua resposta à pergunta 630  __ 

como se pode distinguir o bem  do mal ? __ 

diz-nos que 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 

estar em conformidade com lei de Deus; 

fazer o mal é infringir essa lei. 

     A Ética espírita é uma decorrência da Lei 

Natural. Contudo, o Codificador, para lhe 

dar um cunho de praticidade, legou-nos “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, como 

norma de conduta. Observe que, das cinco 

partes das matérias contidas nos 

Evangelhos __ os atos comuns da vida do 

Cristo, os milagres, as profecias, as 

palavras que serviram para o 

estabelecimento dos  dogmas  da  Igreja    

e  o ensinamento moral __ , ateve-se, 

exclusivamente, à última, por se tratar de 

um código divino para o qual a própria 

incredulidade se inclina. 

     O comportamento ético-espírita só pode 

fixar-se e expandir-se em terra 

fértil. Desta forma, o adepto do 

Espiritismo deve, em primeiro 

lugar, limpar, adubar e regar 

o “terreno interior”, a fim de criar 

condições favoráveis de receber a semente 

evangélica para, posteriormente, fazê-la 

frutificar cento por um. 

 
Excerto do “Curso de Introdução à Filosofia Espírita” – In: http://www.sergiobiagigregorio.com.br/index.htm  
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 

EM FAMÍLIA 
Emmanuel 

 

A família consanguínea é lavoura de luz da 
alma, dentro da qual triunfam somente aqueles 
que se revestem de paciência, renúncia e boa 

vontade. De quando a quando, o amor nos 
congrega, em pleno campo da vida, regenerando-
nos a sementeira do destino. 

Geralmente, não se reúnem a nós os 
companheiros que já demandaram a esfera 
superior dignamente aureolados por vencedores,  

e sim afeiçoados menos estimáveis de outras 
épocas, para restaurarmos o tecido da 
fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa 

alma, na jornada para os cimos da vida. 
Muitas vezes, na condição de pais e filhos, 

cônjuges ou parentes, não passamos de 

devedores em resgate de antigos compromissos. 
Se és pai, não abandones teu filho aos 

processos da natureza animal, qual se fora menos 
digno de atenção que a hortaliça de tua casa. A 
criança é um “trato de terra espiritual” que 

devolverá o que aprende, invariavelmente, de 
acordo com a sementeira recebida. 

Se és filho, não desprezes teus pais, 

relegando-os ao esquecimento e subestimando-
lhes os corações, como se estivessem em 
desacordo com os teus ideais de elevação e 

nobreza, porque também, um dia precisarás da 
alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na 
individualidade a região presentemente menos 

burilada e menos atendida. A criatura no acaso da 
existência é o espelho do teu próprio futuro na 
Terra. 

Aprende a usar a bondade, em doses 
intensivas, ajustando-a ao entendimento e à 
vigilância para que a tua experiência em família 

não desapareça no tempo, sem proveito para o 
caminho a trilhar. 

Quem não auxilia a alguns, não se acha 

habilitado ao socorro de muitos. 
Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, 
sabendo sacrificar-se com espontaneidade e 

alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou 
de lar, debalde se erguerá por salvador de 
criaturas e situações que ele mesmo desconhece. 

Cultiva o trabalho constante, o silêncio 
oportuno, a generosidade sadia e conquistarás o 
respeito dos outros, sem o qual ninguém 

consegue ausentar-se do mundo em paz consigo 
mesmo. 

Se não praticas no grupo familiar ou no 
esforço isolado a comunhão com Jesus, não te 
demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e 

a diretriz. 
Não percas o tesouro das horas em 

reclamações improfícuas ou destrutivas. 

Procura entender e auxiliar a todos em casa, 
para que todos em casa te entendam e auxiliem 
na luta cotidiana, tanto quanto lhes seja possível. 

O lar é o porto de onde a alma se retira para 
o mar alto do mundo, e quem não transporta no 
coração o lastro da experiência, dificilmente 

escapará ao naufrágio parcial ou total. 
Procura a paz com os outros ou a sós. 

Recorda que todo dia é dia de começar. 
 

In: “Família” – F.C.Xavier / Espíritos Diversos 
 
 
 

 

CAÇA-PALAVRA 
 

Procurar no quadro ao lado 

as palavras: 

Família; Porto; Paz; 

Entendimento; Lar; 

Paciência; Vigilância; 

Sementeira; Cônjuges; 

Generosidade; Diretriz; 

Inspiração; Agasalho;  

Tesouro; Parentes 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 

 

 

 

RESPOSTA 
 

CAÇA-PALAVRA  
Fevereiro / 2015 

 
 

 

 

 

 

 


