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O ESPÍRITO DO NATAL  

  

                                   "Deixe-me ver se o espírito do Natal já 
está na sua casa. 

Não, não quero ver a árvore iluminada na sala, 
nem quero saber quanto você já gastou em pre-

sentes. 

Quero, sim, sentir no ambiente a mensagem 
viva do aniversariante deste dezembro mági-

co: toda a família está unida? O perdão já 
eliminou aquelas desavenças que ocorrem 

no calor das nossas vidas? 

Não quero ver a sua despensa cheia, 
quero saber se você conseguiu doar alguma 

coisa do que lhe sobra, para quem tem tão 
pouco, às vezes nada. 

Não exiba os presentes que você já comprou, 
mesmo com sacrifício; quero ver aí dentro de vo-

cê a preocupação com aqueles  que  esperam tão 

pouco:  uma visita,  um  telefonema,  uma carta,  
um e-mail... 

Quero ver o espírito do Natal entre pais que 
descobrem tempo para os filhos, em amigos que 

se reencontram e podem parar para conversar, 

no respeito do celular desligado no teatro, na 
gentileza de quem oferece o banco para o mais 

idoso, na paciência com os doentes, na mão que 
apoia o deficiente visual na travessia das ruas, no 

ombro amigo que se oferece para quem anda 

meio triste, perdido. 

Quero ver o espírito de Natal invadindo as ru-
as, respeitando os animais, a natureza que im-

plora por cuidados tão simples, como não jogar 
o papel no chão, nem o lixo nos rios. 

Não quero ver o Natal nas vitrines enfeita-

das, no convite ao consumo, mas no en-
feite que a bondade faz no rosto das 

pessoas generosas. 
Por fim, mostre-me que o espírito 

do Natal entrou definitivamente na 

sua vida, através do abraço fraterno, 
da oração sentida, do prazer de an-

dar sem drogas e sem bebidas, do riso 
franco, do desejo sincero de ser feliz e, de tão 

feliz, não resistir ao desejo de fazer outras pes-
soas também felizes.  

Deixe o Natal invadir a sua alma, entre os 

perfumes da cozinha que vai se encher de comi-
das deliciosas, no cheiro da roupa nova que to-

dos vão exibir, abrace-se à sua família e façam 
alguns minutos de silêncio, que será como uma 

oração do coração, que vai subir aos céus, e 

retornar com um presente eterno, duradouro: o 
suave perfume de Jesus, perfume de paz, amor, 

harmonia e a eterna esperança de que um dia 
todos os dias serão como os dias de Natal. 

Feliz Natal para você e para os seus!" 

Autor desconhecido 
 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo X – Bem Aventurados os Misericordiosos 

 
 

 

1- Por que é importante o perdão? 
R.- É importante porque se nós perdoamos aos ho-

mens as faltas que eles nos fazem, Deus, Nosso Pai, 

também nos perdoará, porém, se não darmos o per-
dão, da mesma maneira, deixaremos de ser perdoados 

por Deus. 

2- Devemos sempre nos reconciliar com nossos ini-
migos? 

R.- É condição primordial a reconciliação com nos-

sos inimigos. E é bom que o façamos enquanto ainda 
estivermos encarnados, para evitar os casos de obses-

são, que podem nos perseguir por toda a vida, por 

toda a eternidade. 
3- Por que não devemos julgar os outros? 

R.- Porque Jesus nos disse que “não devemos jul-
gar os outros para também não sermos julgados. 

Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira 

pedra”. Através dessa máxima que fazemos da indul-
gência um dever. A indulgência nos ensina que não 

devemos julgar os outros mais severamente do que 

julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos ou-

tros o que desculpamos em nós. Antes de censurar 
uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação 

não pode recair sobre nós. 

4- Quantas vezes perdoarei a meu irmão? 
R.- A resposta é que devemos perdoar não apenas 

sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. O perdão 

não tem limites, e perdoar cada ofensa é uma obriga-
ção constante. 

5- O que representa perdoar aos inimigos? 

R.- Perdoar aos inimigos significa pedir perdão para 
si mesmo. Devemos perdoar com o coração e não 

somente da boca para fora. 

6- A imperfeição ainda nos acompanha. Temos o 
direito de repreender o próximo? 

R.- Devemos trabalhar sempre para o progresso de 
todos. Principalmente junto àqueles que são nossos 

tutelados. Mas, sempre, devemos usar de moderação 

e com uma finalidade útil. Denegrir a pessoa pelo sim-
ples prazer de denegrir não deve ser a nossa intenção. 

Nesse caso a censura é maldade e não deve ser utili-

zada. 
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Filiações 

FEB – Federação Espírita Brasileira 

   FEESP – Federação Espírita do Estado de 
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USE – União das Sociedades Espíritas do 
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E-mail 

ceuespiritasunidos@gmail.com  
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C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

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. 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALGO MAIS NO NATAL 
 

Senhor Jesus! Diante do Natal,  

que te lembra 

a glória na manjedoura,  

nós te agradecemos: 

a música da oração; o regozijo da fé; 

a mensagem de amor; a alegria do lar; 

o apelo à fraternidade; o júbilo da esperança; 

a bênção do trabalho; a confiança no bem; 

o tesouro da tua paz; a palavra da Boa Nova; 

e a confiança no futuro!... 

Entretanto, oh! Divino Mestre,  

de corações voltados para o teu coração, 

nós te suplicamos algo mais: 

...Concede-nos, Senhor, 

o dom inefável da humildade  

para que tenhamos a precisa coragem  

de seguir-te os exemplos! 

 

In: Luz do Coração – Francisco Cândido Xavier / Emmanuel 
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PALESTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

 

 

1 

 

 

Simone Quidicomo Mediunidade 

Gratuita 

4 Odair da Cruz 
 

Causas 

Espirituais das 

Doenças 

5 José Antônio Evangelista 

7 Jaime Togores 

8 Dárcio Destro 

11 Eliana Barroso Prugner  

Natal na Visão 

Espírita 
12 Rubens Tavares Lima 

14 Cavour Crispim Neto 

15 Márcio Pires 

 ATENÇÃO  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

O C.E.U. encerrará  as atividades  

de 2012 em 15 de dezembro,  

reiniciando-as em  

07 de janeiro de 2013. 

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

Rubens C. Romanelli
Filho meu ! 

               QUANDO, nas horas de íntimo desgosto, o 
desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem 
aos olhos, busca-me: eu sou aquele que sabe  
sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas; 
 
    QUANDO te julgares incompreendido  
dos que te circundam e vires que,  
em torno, a indiferença recrudesce,  
acerca-te de mim: eu sou a LUZ,  
sob cujos raios se aclaram 
 a pureza   de  tuas intenções e  
a nobreza de teus sentimentos; 
 

QUANDO se te extinguir o ânimo  
para arrostares as vicissitudes da vida 
 e te achares na iminência de desfalecer,  
chama-me: eu sou a FORÇA  
capaz de remover-te as pedras dos caminhos  
e sobrepor-te às adversidades do mundo; 
 

QUANDO, inclementes, te açoitarem 
os vendavais da sorte e já não souberes onde  
reclinar a cabeça, corre para junto de mim: 

eu sou o REFÚGIO, em cujo seio  
encontrarás guarida para o teu corpo e 

tranquilidade para o teu espírito; 
 

         QUANDO te faltar a calma, nos momentos  
de maior aflição, e te considerares incapaz de 
conservar a serenidade de espírito, invoca-me: 
eu sou a PACIÊNCIA, que te faz vencer os transes 
mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis; 
 

             QUANDO te debateres nos paroxismos da dor 
e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos 
caminhos, grita por mim: eu sou o BÁLSAMO que te 
cicatriza as chagas e te minora os padecimentos; 
 

              QUANDO o mundo te iludir com suas 
promessas falazes e perceberes que já ninguém 
pode inspirar-te confiança, vem a mim:  
eu sou a SINCERIDADE, que sabe corresponder à 
franqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais; 

 

               QUANDO a tristeza e a melancolia te 
povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, 

clama por mim: eu sou a ALEGRIA,   
   que te insufla um alento novo e te faz conhecer   
         os encantos  de teu mundo interior; 
 

    QUANDO, um a um, te fenecerem 
       os ideais mais belos e te sentires no  
         auge do desespero, apela para mim: 
            eu sou a ESPERANÇA,  que te 
            robustece a fé e te acalenta os sonhos; 

 

QUANDO a impiedade recusar-se a 
relevar-te as faltas e experimentares 

a dureza do coração humano, 
procura-me: eu sou o PERDÃO, 

que te levanta o ânimo e promove 
a  reabilitação de teu espírito; 

 

QUANDO duvidares de tudo, até de tuas 
próprias convicções, e o cepticismo te 

avassalar a alma, recorre a mim: 
eu sou a CRENÇA, 

que te inunda  de  luz o  entendimento 
e  te  habilita para a conquista da Felicidade; 

 

      QUANDO já não provares a sublimidade 
        de uma afeição terna e sincera e te 
          desiludires do sentimento de teu  

                semelhante, aproxima-te de mim:  
              eu sou a RENÚNCIA,  que   te  ensina 

          a  olvidar a ingratidão  dos  homens e 
        a esquecer a incompreensão do mundo; 

 

        E QUANDO, enfim, quiseres saber quem sou, 
     pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro 
que canta, à flor que desabrocha e à estrela que 
cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda.   
       Eu sou a dinâmica da vida, e a harmonia da 
         Natureza: chamo-me AMOR, o remédio para  
           todos os males que te atormentam o espírito. 

 

            Estende-me, pois, a tua mão, 
ó alma filha de minh’alma,  

        que eu te conduzirei, numa sequência  
          de êxtases e deslumbramentos,  
      às serenas mansões do Infinito, 
sob a luz brilhante da Eternidade.

      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  As Formiguinhas do C.E.U. convidam VOCÊ a prestigiar nosso 

 

   Dias 7 e 8 de dezembro (sexta e sábado) das 14h às 20h 

 e dia 9 de dezembro (domingo) das 9h às 18h 
 

Local: salão da Igreja Ortodoxa São Jorge: Av. Ana Costa, 325  
(em frente ao hipermercado Extra)  

Agora com mais novidades                                 Entrada Franca 

 



 

 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

A   ESTRELA VERDE  

 
 
 
 

  

Era uma vez... Milhões e milhões de 

estrelas no céu. Havia estrelas de todas as 

cores.: brancas, lilases, prateadas, douradas, 

vermelhas, azuis.  
Um dia, elas procuraram o Senhor Deus, 

Todo-Poderoso, o Senhor Deus do Universo e 

disseram-lhe:  

      Senhor Deus, gostaríamos de viver na 

Terra, entre os homens.  

      Assim será feito,     respondeu Deus.      

Conservarei todas vocês pequeninas, como são 
vistas, e podem descer à Terra. 

Conta-se que naquela noite, houve uma 

linda chuva de estrelas. Algumas se aninharam 

nas torres das igrejas, outras foram brincar e 

correr com os vagalumes, no campo, outras se 

misturaram aos brinquedos das crianças e a 

Terra ficou maravilhosamente iluminada. 
Porém, passado algum tempo, as estrelas 

resolveram abandonar os homens e voltar para 

o Céu, deixando a Terra escura e triste.  

      Por que voltaram?      Perguntou Deus, 

à medida que elas chegavam ao Céu.  

      Senhor, não nos foi possível 
permanecer na Terra. Lá existe muita miséria, 

muita desgraça, muita fome, muita 

violência, muita guerra, muita maldade e 

muita doença.  

E o Senhor lhes disse:  

     Claro, o lugar real de vocês é aqui 

no Céu. A Terra é o lugar do transitório, daquilo 
que se passa, do ruim, daquele que cai, daquele 

que erra, daquele que morre, é onde nada é 

perfeito. Aqui no Céu, é o lugar da perfeição. O 

lugar onde tudo é imutável, onde tudo é eterno, 

onde nada padece.  

Depois de chegarem todas as estrelas e 
conferindo o seu número, Deus falou de novo:  

     Mas está faltando uma estrela. Perdeu-

se no caminho? 

Um anjo, que estava perto retrucou:  

     Não, Senhor. Uma estrela resolveu 

ficar entre os homens. Ela descobriu que seu 

lugar é exatamente onde existe imperfeição, 
onde há limites, onde as coisas não vão bem.  

     Mas que estrela é essa?     Voltou Deus 

a perguntar.  

     Por coincidência, Senhor, era a única 

estrela dessa cor. 

     E qual é a cor dessa estrela?      

Insistiu Deus.  
E o anjo disse:  

     A estrela é verde, Senhor. A estrela 

verde do sentimento de esperança.  

E quando então olharam para a Terra, a 

estrela não estava só.  

A Terra estava novamente iluminada, 
porque havia uma estrela verde no 

coração de cada pessoa. Porque o 

único sentimento que o homem 

tem e Deus não tem é a esperança. 

Deus já conhece o futuro, e a esperança 

é própria da natureza humana. Própria 

daquele que cai, daquele que erra, daquele que 
não é perfeito, daquele que ainda não sabe 

como será seu futuro. 

 

Mensagem secreta 
 

Vamos descobrir o que diz a frase de Ruth Ann Schabaker?  Consulte a barra de códigos. 
 

 

 

 

                        
 

           .    
 

            . 

 

 

 

    barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos  
 

 = A 
 = B 

 = C 
 = Ç 

 = D 
 = E 

 = F 
 = G 

 = H 
 = I 

 = J 
 = K 

 = L 
 = M 

 = N 
 = O 

 = P 
 = Q 

 = R 
 = S 

 = T 
 = U 

 = V 
= w 

 = X 
 = Y 

 = Z
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 Evangelho para a Infância e a Juventude 
 

 

 

 

Resposta da Mensagem Secreta: 
 
 

"Cada dia chega trazendo seus próprios presentes. Desamarre as fitas." 
 

 
 

 
 

Feliz Natal, e um 2013 repleto de presentes maravilhosos! 
Ah! ... E não se esqueça de desamarrar as fitas! 

 
 

 
 

 


