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       A pedra angular da nova ordem social será a fraternidade. 

Contudo, não existe fraternidade real, sólida, efetiva, senão quando 

assentada em base inabalável, e essa base é a fé, não a fé em tais ou tais 

dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, mas a fé nos 

princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará: Deus, a alma, 

o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres.  

       Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para 

todos; de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer; 

que não é dele, porém dos homens que vem o mal, todos se considerarão filhos do 

mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros.  

 In: “A Gênese – os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo” – Allan Kardec 

 
 
 
 
 

 
 

 

1 – Onde está toda a moral de Jesus? 

R – Toda a moral de Jesus se resume na 

caridade e na humildade. 

2 – O que são os pobres de espírito, 
segundo Jesus? 

R – Pobres de espírito, são todos aqueles 

que praticam a humildade, são aqueles 
que têm o coração puro, procurando 
sempre fazer o bem estar do próximo. 

3 – A quem se contrapõem a humildade e 

a caridade? 

R – A humildade e a caridade são as 

virtudes que se contrapõem contra o 
orgulho e o egoísmo. 

4 – O que representa a humildade e a 
caridade? 

R – Caridade e humildade representam o 

único caminho para a salvação. 

5 – Segundo o apóstolo Paulo, o que 
significa a caridade? 

R – A caridade, de acordo com o 

apóstolo Paulo, é paciente, doce e 
benfazeja, não é invejosa, não é 

temerária, nem precipitada, não se enche 

de orgulho, não procura seus próprios 
interesses, não se melindra e não se irrita 

com nada, não suspeita mal, não se 
regozija com a injustiça, mas se regozija 

com a verdade; tudo suporta, tudo  crê, 
tudo espera, tudo sofre. 

6 – Onde está o fundamento da caridade 

e da humildade? 

R – O fundamento da caridade e da 

humildade está no primeiro mandamento 
da Lei Divina: “Amareis ao Senhor vosso 

Deus de todo o vosso coração, de toda a 
vossa alma e de todo o vosso espírito”.  

E para que não fique nenhuma dúvida 
temos o segundo mandamento: “Amareis 
ao vosso próximo como a vós mesmos.” 

7 – Qual a máxima da doutrina espírita, 

prescrita por Jesus? 

R – A máxima da doutrina espírita é: 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO, 
porque não se pode amar a Deus, sem 
amar o nosso próximo, nem amar ao 

próximo, sem amar a Deus. Portanto 
praticar a caridade é fundamental para 

darmos cumprimento aos nossos 
deveres. 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo XV 

Fora da caridade não há salvação 
 
 



         É no segundo sábado 

          Não percam !  

           O C.E.U. espera por Vocês !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE JULHO 

Dia PALESTRANTE TEMA 

3 Carmem Silvia Peres Vasques 
  

 

 

 

 

 

 

Retribuir o Mal 

Com o Bem 
4 José de abreu (Zezinho) 

6 Nilton Jr. 

7 Dalessandro Bence 

10 Silvia Helena Vicente  
A Candeia 

Debaixo do 
Alqueire 

11 Roseana Armênio Caichjian 

13 Silvia Helena Vicente 

14 Vinícius de Queiróz Pereira 

17 Fátima Soeiro 
 

Provas 

Voluntárias e o 
Verdadeiro 

Cilício 

18 José António Evangelista 

20 Dárcio Destro 

21 Giovana Campos 

24 Andréa Amaral Quintella De que Vale 
Ganhar o 

Mundo e 
Perder sua 

Alma ? 

25 Eliana Barrozo Prugner 

27 A agendar 

28 Márcio Pires 

31 Gerson da Silva Gonçalves A Vingança 

 

Solidariedade é amor em movimento 
 

Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 
Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

C.E.U. COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS 
CNPJ: 57.735.136/0001-67 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
Nº 05/18 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  Alterações de ajuste no Estatuto Social 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA desta Instituição, nos termos 

do artigo 18º do seu Estatuto, CONVOCA os associados 

que estejam em dia com suas responsabilidades sociais 

a fim de deliberarem sobre ALTERAÇÕES DE AJUSTE NO 

ESTATUTO SOCIAL. A Assembleia ocorrerá no dia 17 de 

julho de 2018 (terça-feira) às 19h30min em primeira 
chamada, ou às 20h em segunda chamada, nesta sede, 

Rua Com. Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré – Santos/SP.  
 

Santos, 1º de julho de 2018. 

Sebastião Dornellas Gomes 
                                            Presidente 
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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. 
 

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


 

 

 

O aprendiz perguntou ao orientador, 

depois da aula, em torno das dificuldades 

humanas:  

-Instrutor, onde os motivos pelos quais 

sempre se multiplicam os obstáculos, 

diante dos homens, impedindo-lhes a 

sublimação espiritual?  

O amigo convidou o discípulo a visitar um 

casarão próximo, semiabandonado.  

Entraram e, numa sala espaçosa, grande 

aranha se mostrava presa no centro da 

caprichosa rede de fios, entretecida por ela 

mesma.  

-Vês esta aranha encarcerada no labirinto, 

feito por ela própria? – indagou o mentor.  

-Ante o sinal afirmativo do rapaz, o amigo 

acrescentou:  

-Observemos.  

Passados alguns instantes, apareceu 

jovem auxiliar de serviço, naquela moradia 

quase desabitada e usando um espanador, 

desfez o tecido, libertando a aranha, que 

se deu pressa em esconder sob pesado 

móvel.  

-Voltaremos amanhã para nossos 

apontamentos – falou o orientador.  

No dia seguinte, professor e discípulo 

regressaram ao casarão e, num aposento 

diverso, a mesma aranha se apressara no 

centro de outros fios tecidos por ela 

própria.  

Decorridos poucos segundos, a jovem da 

véspera reapareceu e acabou com a 

trama, libertando a aranha que se 

afastou, ocultando-se em antigo móvel 

desocupado.  

Mais um dia e, pela terceira vez, o 

instrutor e o aprendiz retornaram ao 

mesmo local, surpreendendo a mesma 

aranha no centro de outra complicada 

rede de fios, criada por ela mesma.  

A jovem, já conhecida, surgiu e agitando 

o espanador liberou a aranha que, 

rapidamente, tomou novo esconderijo 

sob mala suspensa.  

Foi então que o mentor, dirigindo- se ao 

rapaz, resumiu a lição, esclarecendo:  

-Lembrou você que os homens lutam 

com grandes entraves, no caminho da 

elevação, mas é preciso reconhecer que 

a maioria dos nossos companheiros, no 

Plano Físico, quase sempre agem à 

maneira da aranha. O espanador 

providencial do sofrimento surge a 

libertá-los das prisões engenhadas e 

construídas por eles, entretanto, que 

podemos fazer se eles mesmos se 

escondem nos hábitos que acalentam e, 

depois, usando o livre arbítrio, criam 

novos problemas para eles próprios?  

A Prova Última 

E porque o aprendiz indagasse sobre o 

currículo dos exames a respeito do 

aperfeiçoamento da alma, o mentor 

esclareceu, paciente:  

-Na Espiritualidade Superior, as 

avaliações de aproveitamento são 

muitas. Temos as de paciência, de 

disciplina, de espírito de serviço e de 

auxílio aos semelhantes, no entanto, ao 

que me parece, a última é a mais difícil 

de todas.  

E qual é a última? -Indagou o discípulo 

atento.  

O mentor respondeu, em tom decisivo:  

-A última prova, no aperfeiçoamento de 

cada um de nós é a humildade. 
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In: “Agora é o Tempo” – Francisco C. Xavier / Emmanuel 



Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

A FLOR 
Olhai os lírios do campo 

Vestidos de aroma e luz!... 

Este apelo vem do ensino 

Do Evangelho de Jesus. 

O Mestre ensinou que a flor, 

Sem qualquer preocupação, 

É mais rica e mais formosa 

Que a pompa de Salomão. 

Diversos homens sem Cristo, 

De mente pobre e enfermiça, 

Supuseram nesse apelo 

A exaltação da preguiça. 

A lição, porém é outra: 

A força de sua essência 

Louva em tudo, antes de tudo, 

O trabalho e a obediência. 

Bem poucos homens reparam 

Que na selva, ou no jardim, 

Toda flor revela e guarda 

Harmonia até o fim. 

Sua doce formosura 

É bem que nunca se esvai, 

Enfeitando os aposentos 

da Casa de Nosso Pai. 

Se alguém a separa da haste, 

Quando nada mais lhe resta, 

completa com a sua dor, 

Os júbilos de uma festa. 

No lamaçal, nas estufas, 

Na miséria ou na opulência, 

A alegria harmoniosa 

É a vida de sua essência. 

A flor pequenina e frágil, 

Que nasce e perfuma à-toa, 

Revela que em toda a parte 

A vida é formosa e boa. 

* 

O que é preciso é guardar, 

Na aspereza mais sombria, 

A fé no Pai de Bondade 

Ao ritmo da alegria. 

In: “Cartilha da Natureza” – Francisco C. Xavier / Casemiro Cunha 

 

 

CAÇA-PALAVRA 
 

Vamos encontrar  

no quadro ao lado  
as palavras listadas abaixo: 
 
FLOR 

FORMOSURA 

HARMONIA 

FÉ 
ESSÊNCIA  

FORÇA 

OBEDIÊNCIA 

LÍRIOS 
EVANGELHO 

TRABALHO 

FESTA 
OPULÊNCIA 

APOSENTOS 

RITMO 

ALEGRIA 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

 

 

CAÇA-PALAVRA 

JULHO / 2018 
 

RESPOSTA 
 

 
 
 


