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"Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho." - Jesus (Mateus, 9 : 16.) 

 
Não conserves lembranças amargas. 

Viste o sonho desfeito. 

Escutaste a resposta de fel. 

Suportaste a deserção dos que mais amas. 

Fracassaste no empreendimento. 

Colheste abandono. 

Padeceste desilusão. 

Entretanto, recomeçar  

é benção na Lei de Deus... 

A possibilidade da espiga  

ressurge na sementeira. 

A água, feita vapor,  

regressa da nuvem para a riqueza da fonte. 

Torna o calor da primavera 

na primavera seguinte. 

Inflama-se o horizonte, cada manhã, com o 

  fulgor do Sol, reformando o valor do dia. 

Janeiro a Janeiro, renova-se o ano,  

oferecendo novo ciclo ao trabalho. 

É como se tudo estivesse a dizer :  

"Se quiseres, podes recomeçar". 

Disse, porém, o Divino Amigo que ninguém 

aproveita remendo novo em pano velho. 

Desse modo, desfaze-te do imprestável. 

Desvencilha-te do inútil. 

Esquece os enganos que te assaltaram. 

Deita fora as aflições inúteis. 

Recomecemos, pois, qualquer esforço,  

com firmeza, lembrando-nos, todavia,  

de que tudo volta,  

menos a oportunidade esquecida,  

que será sempre uma perda real... 
 
 

In: "Palavras de Vida Eterna" – Francisco C. Xavier / Emmanuel 

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Livro dos Espíritos – livro II –  

Cap. I–  Item –VII – Progressão dos Espíritos  
 
  
 

 
 

 

1. Por que alguns Espíritos seguiram o 
caminho do bem, e outros, o do mal? 

 — Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não 

criou Espíritos maus; criou-os simples e 

ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem 

quanto para o mal; os que são maus, assim 

se tornaram por sua vontade.  

2. Como podem os Espíritos, quando 
ainda não têm a consciência de si 

mesmos, ter a liberdade de escolher 

entre o bem e o mal?  

 — o Espírito na sua formação, não possui 

mais maldade que bondade. Ele tem todas as 

tendências, e toma uma direção ou outra em 
virtude do seu livre-arbítrio, que se 

desenvolve à medida que o Espírito 

adquire consciência de si mesmo. Não haveria 

liberdade, se a escolha fosse provocada por 

uma causa estranha à vontade do Espírito.  

3. De onde vêm as influências que se 

exercem sobre ele? 
 — Dos Espíritos imperfeitos que procuram 

envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de 

fazê-lo sucumbir. 

4. Esta influência só se exerce sobre o 
Espírito na sua origem? 

 — Segue-o na vida de Espírito, até que ele 

tenha adquirido o domínio de si mesmo de 

modo que os maus desistam de obsediá-lo. 

5. Por que Deus permitiu que os 

Espíritos pudessem seguir o caminho do 

mal? 
 — A sabedoria de Deus está na liberdade de 

escolha que concede a cada um, porque 

assim cada um tem o mérito de suas obras.  

6. Os Espíritos são criados iguais quanto 

às faculdades intelectuais? 

 — Sim, mas é necessário que o livre-arbítrio 
se desenvolva. Progridem mais ou menos 

rapidamente, tanto em inteligência como em 

moralidade. 

7. Os Espíritos que chegam ao supremo 

grau, depois de passarem pelo mal, têm 

menos mérito que os outros aos olhos de 

Deus? 
 — Deus contempla os extraviados com o 

mesmo olhar, e os ama a todos do mesmo 

modo. 
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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. 
 

Em fevereiro não haverá  

 Mesa de Doces  

 

RECESSO 

6 (sábado) e 9 (terça-feira) de fevereiro  

 

 

Devido à dificuldade de transporte que ocorre 

em nossa região em época de carnaval, não 

haverá expediente nos dias acima mencionados. 

Contamos com a compreensão e a colaboração 

de todos e solicitamos que procurem manter a 

postura espírita, lembrando a cada instante do 

conselho do nosso amado Mestre Jesus:  

 

“VIGIAI E ORAI” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE JANEIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
19 Eliana Barrozo Prugner  

O Maior 

Mandamento 
20 Dra. Tereza Cristina Or 

22 Miriam dos Santos Almeida  

23 João Antônio S. Garcia 

26 Silvia Helena Vicente  

As obras de 

Allan Kardec  
27 José Antônio Evangelista 

29 Jaime Togores 

30 Márcio Pires 
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MISSIONÁRIOS DA LUZ 
 

 

         Neste livro o orientador explica a André Luiz 

que, “o organismo dos nasciturnos, em sua 

expressão mais densa, provém do corpo dos pais, 

que lhes criam os caracteres com o próprio sangue”; 

Mas que a reprodução de formas, segue impositivos 

“dos princípios de liberdade espiritual, imanentes na 

ordem da Criação Infinita,” que não podem ser 

subvertidos. “Por isso mesmo, a criatura terrena 

herda tendências e não, qualidades. As primeiras 

cercam o homem que renasce, desde os primeiros 

dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas 

também no ambiente geral a que foi chamado a 

viver, aprimorando-se; as segundas resultam do 

labor individual da alma encarnada, na defesa, 

educação e aperfeiçoamento de si mesma nos 

círculos benditos da experiência.”  
 

À VENDA na Banca do C.E.U. 
 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com
http://www.guia.heu.nom.br/dicionario.htm#nascituro
http://www.guia.heu.nom.br/corpo_fisico.htm
http://www.guia.heu.nom.br/liberte_a_voce.htm


INSTRUÇÃO 
 

Já se disse que duas asas conduzirão o 

espírito humano à presença de Deus. Uma 

chama-se Amor, a outra, Sabedoria.  

Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço 

aos semelhantes, a criatura se ilumina e 

aformoseia por dentro, emitindo, em favor 

dos outros, o reflexo de suas próprias 

virtudes; e, pela sabedoria, que começa na 

aquisição do conhecimento, recolhe a 

influência dos vanguardeiros do progresso, 

que lhe comunicam os reflexos da própria 

grandeza, impelindo-a para o Alto. 

 Através do amor valorizamo-nos para a 

vida. Através da sabedoria somos pela vida 

valorizados.  

Daí o imperativo de marcharem juntas a 

inteligência e a bondade. Bondade que ignora 

é assim como o poço amigo em plena sombra, 

a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o 

caminho. Inteligência que não ama pode ser 

comparada a valioso poste de aviso, que traça 

ao peregrino informes de rumo certo, 

deixando-o sucumbir ao tormento da sede.  

Todos temos necessidade de instrução e 

de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis 

na obra de elevação.  

Toda a cultura intelectual é formada em 

cadeia de gradativa expansão. As civilizações 

sucedem-se, ininterruptas, ao influxo da 

herança mental. A arte, na palavra ou na 

música, no buril ou no pincel, evolui e se 

aprimora, por intermédio da repercussão a 

exprimir-se no trabalho dos cultivadores do 

belo, que se inspiram uns nos outros.  

A escola é um centro de indução 

espiritual, onde os mestres 

de hoje continuam a tarefa 

dos instrutores de ontem. O 

livro representa vigoroso ímã 

de força atrativa, plasmando 

as emoções e concepções de que nascem os 

grandes movimentos da Humanidade, em 

todos os setores da religião e da ciência, da 

opinião e da técnica, do pensamento e do 

trabalho.  

Por esse dínamo de energia criadora, 

encontramos os mais adiantados serviços de 

telementação, porquanto, a imensas 

distâncias, no espaço e no tempo, 

incorporamos as ideias dos espíritos 

superiores que passaram por nós, há 

Séculos.  

Sócrates reflete-se nas páginas dos 

discípulos que lhe comungavam a intimidade, 

e, ainda hoje, consumimos os elevados 

pensamentos de que foi ele o portador.  

Retrata-se Jesus nos livros dos 

apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos 

no Evangelho um espelho cristalino em que o 

Mestre se reproduz, por divina reflexão, 

orientando a conduta humana para a 

construção do Reino de Deus entre as 

criaturas.  

Conhecer é patrocinar a libertação de 

nós mesmos, colocando-nos a caminho de 

novos horizontes na vida.  

Corre-nos, pois, o dever de estudar 

sempre, escolhendo o melhor para que as 

nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e 

os exemplos dos paladinos da luz. 
 

In: ”Pensamento e Vida” - Francisco C, Xavier / Emmanuel 
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Adultos 

Início na primeira semana de fevereiro 
 

(terças-feiras às 20h  ou sextas-feiras às  15h)  

 

 

1 - Aprendizes do Evangelho  (iniciantes)                 4 - Primeiro Mediúnico 

2 – Primeiro Básico                                                5 - Segundo Mediúnico 
3 - Segundo Básico                                                6- Reforma Íntima 

& 
E E (Crianças e Jovens – aos  sábados das 10h às 11h30) 

 

Informações e inscrições na secretaria 
 
 
 



Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

“Educar uma criança e um jovem à luz do Espiritismo 

é semear luz pelos caminhos do futuro.”(1) 

 

 

Evangelização  
Espírita                                       
Infantojuvenil 
 
O que é?  
 

 

Evangelização Espírita Infantojuvenil é toda a atividade voltada ao estudo da Doutrina Espírita e 

à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. 

Sua ação visa: 

– promover a integração do evangelizando consigo mesmo, com o próximo e com Deus; 

– proporcionar o estudo da lei natural que rege o Universo e da “natureza, origem e destino dos 
Espíritos bem como de suas relações com o mundo corporal” (Allan Kardec, In: “O que é o 

Espiritismo”, Preâmbulo); e 

– oferecer ao evangelizando a oportunidade de perceber-se como ser integral, crítico, 

consciente,  participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do Universo, agente de transformação 

de seu meio, rumo a toda perfeição de que é suscetível. (Cecília Rocha e equipe. In: “Currículo para 

as Escolas de Evangelização Espírita Infanto-juvenil” - FEB, 2011.) 

Na Instituição Espírita, a atividade de Evangelização abrange as aulas de evangelização espírita, 

momento especial de convivência, aprendizado, reflexão, compartilhamento de experiências e 

construção de vínculos de amizade e de fraternidade entre as crianças e os jovens 

frequentadores. 

A ação evangelizadora envolve, ainda, pais e familiares, convidando-os a participarem de grupos 

ou reuniões voltados ao estudo de temas relacionados à vida em família, fundamentados na 

Doutrina Espírita. 

A relevância da tarefa é destacada por vários benfeitores espirituais, dentre eles, Guillon 

Ribeiro (2), ao afirmar que “é imperioso se reconheça na evangelização das almas, tarefa da 

mais alta expressão na atualidade da Doutrina Espírita”; e Vianna de Carvalho (1), ao sintetizar 

que: “[…] à Evangelização Espírita Infantojuvenil cabe a indeclinável tarefa educacional de 

preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes ferramentas do 

conhecimento e do amor para o desempenho dos compromissos que lhes cumprirá atender, 

edificando a nova sociedade do amanhã”. 

 1 Vianna de Carvalho (Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no dia 26 de fevereiro de 2007, em 

Miami, Fla. USA. Fonte: Apostila Entrevista com o Espírito Vianna de Carvalho, FEB, 30 anos da Campanha de 
Evangelização Espírita Infantojuvenil) 
2 Guillon Ribeiro (Página recebida em 1963, durante o 1o Curso de Preparação de Evangelizadores — CIPE, realizado 
pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, pelo médium Júlio Cezar Grandi Ribeiro. 

Fonte: Apostila Opinião dos Espíritos sobre a Evangelização Espírita Infantojuvenil, FEB. 

PAIS, 

INCENTIVEM  

SEUS FILHOS   

A  

PARTICIPAREM  

DO  

RECRELUZ. 


