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A Vida 
“Depois de muitas quedas, 

eu descobri que, às vezes, quando 

tudo dá errado, acontecem coisas tão mara-
vilhosas que jamais teriam acontecido se 

tudo tivesse dado certo. 
Eu percebi que quando me amei de 

verdade pude compreender que, em qual-
quer circunstância, eu estava no lugar certo, 

na hora certa. 
Então pude relaxar… pude perceber 

que o sofrimento emocional é um sinal de 
que estou indo contra a minha verdade. 

Parei de desejar que a minha vida fosse di-
ferente e comecei a ver que tudo o que 

acontece contribui para o meu crescimento. 
Desisti de querer ter sempre razão e com 
isso errei muito menos vezes. 

Desisti de ficar revivendo o passado e 
de me preocupar com o futuro. Isso me 

mantém no presente, que é onde 
a vida acontece. 

Descobri que na vida a gen-
te tem mais é que se jogar, por-

que os tombos são inevitáveis. 
Percebi que a minha mente pode me 

atormentar e me decepcionar. Mas quando 
eu a coloco a serviço do meu coração,  ela 

se torna uma grande e valiosa aliada. 
Também percebi que sem amor, sem cari-

nho e sem verdadeiros amigos a vida é va-
zia e se torna amarga. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena 
viver,  apesar de todos os desafios,  incom-
preensões e períodos de crise. É agradecer a 

Deus a cada manhã pelo milagre da vida.  
Pedras no caminho? Guardo todas, um 

dia vou construir um castelo…” 
 

Desconhecemos o Verdadeiro Autor 
 

 

 
 

 
 
 

1. Antes de nova existência corpórea, o Es-

pírito  tem consciência e previsão do que 
lhe vai acontecer durante a vida? 

R— Ele mesmo escolhe o gênero de provas 

que deseja sofrer; nisto consiste o seu li-
vre-arbítrio. 
2. Não é Deus quem lhe impõe as tribula-

ções da vida, como castigo? 

 

 

R— Nada acontece sem a permissão de 

Deus. O caminho do bem está à sua frente, 
como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe 

resta uma consolação, a de que nem tudo 
se acabou para ele, pois a bondade de Deus 

permite-lhe recomeçar o que foi malfeito. 

3. Se o Espírito escolhe o gênero de provas 

que deve sofrer, todas as tribulações da vi-
da foram previstas e escolhidas por nós? 
R— Todas, não, pois não escolhestes e pre-

vistes tudo o que vos acontece no mundo. 

Escolhestes o gênero de provas; os detalhes 
são consequências da posição escolhida, e 
frequentemente de vossas próprias ações. 

O Espírito sabe que, escolhendo esse cami-
nho, terá de passar por esse gênero de lu-

tas; e sabe de que natureza são as vicissi-

tudes que irá encontrar; mas não sabe 
quais os acontecimentos que o aguardam. 

Os detalhes nascem das circunstâncias e da 
força das coisas. Só os gran-

des acontecimentos, aqueles que influem no 
destino, estão previstos.  

 4. Como pode o Espírito que, em sua ori-

gem, é simples, ignorante e sem experiên-

cia escolher uma existência com conheci-
mento de causa e ser responsável pela sua 

escolha? 

R— Deus supre a sua inexperiência, tra-

çando-lhe o caminho que deve seguir, como 
se faz com uma criança desde o berço. Mas 

deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de es-
colher, à medida que o seu livre-arbítrio se 

desenvolve.  

5. Até que chegue ao estado de perfeita 

pureza, o Espírito tem de passar constan-
temente por provas? 

R— Sim, mas o que chamais provas 

são tribulações materiais; o Espírito, che-

gando a um certo grau, mesmo sem ser 
perfeito, não tem mais nada a sofrer. Mas 
deveres que o ajudam a se aperfeiçoar. 

O LIVRO DOS ESPÍRITOS– Livro Segundo – capítulo VI  
A Vida Espírita – Escolha das Provas  
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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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PALESTRAS DO MÊS DE JANEIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

14 Silvia Helena Vicente  

A 
Esperança 

15 José Antônio Evangelista 

17 Reinaldo Marangoni 

18 Reinaldo Marangoni 

21 Carmen Silvia Perez Vasques  

Dai a César o 

que é de 

César 

22 Carmen Silvia Perez Vasques 

24 Simone Quidicomo 

25 Margareth T. Magalhães 

28 Gerson da Silva Gonçalves  

Justiça das 
Aflições 

29 Roseana Armênio Caichjian 

31 Dárcio Destro 
  

 

 
CRONOGRAMA DE CURSOS 2020 

  
 

ESDE - Estudo 
Sistematizado da 

Doutrina Espírita 

Tomo II e 

Tomo complementar  

 
 

 

Início : 
18 de FEVEREIRO 

(terça-feira)  às 20h 

 
 

O Evangelho Segundo 
o Espiritismo 

e 

O Livro Dos Espíritos 
(CURSO LIVRE) 

 

turma da noite  
– Início :  

16  DE JANEIRO 
(quinta-feira) às 20h 

 

turma da tarde 
–  Início:  

 17 de JANEIRO 
(sexta-feira) às 15h 

 

 
 

REFORMA ÍNTIMA 

 

Retorno: 
13 de FEVEREIRO    

(quinta-feira) às 20h 
 

 

RECRELUZ  / 
MOCIDADE e  DAFA 

 

Retorno: 
08 DE FEVEREIRO 

(sábado) às 10h 
 

 

“A pedra colocada em disciplina 
é o agente que te assegura 

firmeza na construção.” 
           Emmanuel 

 
 

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


 RENOVAÇÃO  
 “Brilhe a vossa luz”  

 

O supremo objetivo do homem, na Ter-
ra, é o da sua própria renovação. Aprender, 

refletir e melhorar-se, pelo trabalho que 
dignifica - eis a nossa finalidade, o sentido 

divino de nossa presença no mundo.  
Descendo o Cristo das esferas de luz 

da Espiritualidade Superior à Terra, teve por 

escopo orientar a Humanidade na direção 
do aperfeiçoamento.  

"Brilhe a vossa luz" - eis a palavra de 
ordem, enérgica e suave, de Jesus, a quan-

tos Lhe herdaram o patrimônio evangélico, 
trazido ao mundo ao preço do Seu próprio 

sacrifício. A infinita ternura de Sua Angelical 
Alma sugere-nos, incisiva e amorosamente, 

o esforço benéfico: "Brilhe a vossa luz."  
O interesse do Senhor é o de que os 

Seus discípulos, de ontem, de hoje e de 
qualquer tempo, sejam enobrecidos por 

meio de uma existência moralizada, escla-
recida, fraterna.  

O Evangelho aí está, como presente 

dos céus, para que o ser humano se reflete 
com as suas bênçãos, se inunde de suas 

luzes, se revigore com as suas energias, se 
enriqueça com os seus ensinos eternos.  

O Espiritismo, em particular, como re-
vivescência do Cristianismo, também aí es-

tá, ofertando-nos os oceânicos tesouros da 
Codificação.  

Pode-se perguntar: De que mais preci-
sa o homem, para engrandecer-se, pela cul-

tura e pelo sentimento, se lhe não faltam os 
elementos de renovação, plena, integral, 

positiva?... Que falta ao homem moderno, 
usufrutuário de tantas bênçãos, para que 

"brilhe a sua Luz”?  
A renovação do homem, sob o ponto 

de vista moral, intelectual e espiritual,  é 

difícil, sem dúvida. Mas é francamente  rea-
lizável. É indispensável, tão somente, dis-

ponha-se ele ao esforço transformativo, 
com a consequente utilização desses       

recursos, desses meios, desses elementos 
que o Evangelho e o Espiritismo  lhe       

fornecem exuberantemente, farta e abun-
dantemente, sem a exigência de qualquer 

outro preço a não ser o preço de uma coisa 
bem simples: a boa vontade. 

A disposição de automelhoria. O ho-
mem, para renovar-se, tem que estabelecer 

um programa tríplice, como ponto de parti-
da para a sua realização íntima, para que 

"brilhe a sua luz", baseado no Estudo, na 
Meditação e no Trabalho. 

ESTUDO: - O estudo se obtém através 
da leitura do Evangelho, dos livros da Dou-

trina Espírita e de quaisquer obras educati-
vas, religiosas ou filosóficas, que o levem a 

projetar a mente na direção dos ideais su-
periores. O estudo deve ser meditado, as-
similado e posto em prática, a fim de que se 

transforme em frutos de renovação efetiva, 
positiva e consciente: "Conhecereis a Ver-

dade e a Verdade vos fará livres."  
MEDITAÇÃO: - A meditação é o ato pe-

lo qual se volve o homem para dentro de si 
mesmo, onde encontrará a Deus, no es-

plendor de Sua Glória, na plenitude do Seu 
Poder, na ilimitada expansão do Seu Amor: 

"O Reino de Deus está dentro de vós." Atra-
vés da prece, na meditação, obterá o ho-

mem a fé de que necessita para a supera-
ção de suas fraquezas e a esperança que 

lhe estimulará o bom ânimo, na arrancada 
penosa, bem como o conforto e o bem-estar 
que lhe assegurarão, nos momentos difíceis, 

o equilíbrio interior. Na meditação e na pre-
ce haurirá o homem a sua própria tonifica-

ção, o seu próprio fortalecimento moral e a 
inspiração para o bem. 

TRABALHO: - O trabalho, em tese, para 
o ser em processo de evolução, configura-se 

sob três aspectos principais: material, espi-
ritual, moral. Através do trabalho material, 

propriamente dito, dignifica-se o homem no 
cumprimento dos deveres para consigo 

mesmo, para com a família que Deus lhe 
confiou, para com a sociedade de que parti-

cipa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fra-
ternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no 

conhecimento transcendente da alma imor-
tal.  

No campo da atividade moral, lutará, 

simultaneamente, por adquirir qualidades 
elevadas, ou, se for o caso, por sublimar 

aquelas com que já se sente aquinhoado.  
Em resumo: aquisição, cultivo e ampli-

ação de qualidades superiores que o distan-
ciem, em definitivo, da animalidade em que 

jaz há milênios de milênios: "É na vossa 
perseverança que ganhamos as vossas al-

mas."  
A estrada é difícil, o caminho é longo, 

repleto de espinhos e pedras, de obstáculos 
e limitações, porém, a meta é perfeitamente 

alcançável. Uma coisa, apenas, é indispen-
sável: um pouco de boa vontade. Boa von-

tade construtiva, eficiente, positiva. O resto 
virá, no curso da longa viagem...  

 

 

 
 

In: “Estudando o Evangelho” - Martins Peralva   
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                                Da Infância à Juventude 

                      Aprendendo com Jesus 
 
 
 

   &   
 

 
 

Infância e Juventude 
 

O que se faz, na área da infância e 

juventude, no Brasil, sob a denominação de 
Evangelização Espírita Infanto-Juvenil, é a 

transmissão do conhecimento espírita e da 
moral evangélica pregada por Jesus - que foi 

apontado pelos Espíritos superiores, que 
trabalharam na Codificação, como modelo 

de perfeição para toda a Humanidade. 
(KARDEC, Allan. "O Livro dos Espíritos". 
Trad. de Guillon Ribeiro. 60. ed. Rio de 

Janeiro, FEB, 1984. Questão 625, p. 308.) 
O Currículo adotado tem seu conteúdo 

programático calcado na obra básica e 
constitui um curso de Espiritismo que se 

desenvolve ao longo dos anos de sua 
duração. 

Como a preocupação não é somente 
com a transmissão de conhecimentos mas, 

sobretudo, com a formação moral, e como a 
formação moral se inspira no Evangelho, 

parece-nos muito apropriada a denominação 
de "evangelização espírita" dada a essa 

tarefa, por expressar, na sua abrangência, 
exatamente o que se realiza em nossos 

agrupamentos de crianças e jovens. 
O ensinamento espírita e a moral 

evangélica são os elementos com os quais 

trabalhamos em nossas aulas. Esses 
conhecimentos são levados aos alunos 

através de situações práticas da vida, pois a 
metodologia empregada pretende que o 

aluno reflita e tire conclusões próprias dos 
temas estudados, pois só assim se efetiva a 

aprendizagem real. 
As aulas são realizadas num ambiente 

de descontração, como recomenda a 
Didática moderna, sem misticismo, com 

respeito e grande aproveitamento, pois o 
aluno participa, questiona, se informa, 

dirime dúvida, reflete e conclui. 

As aulas preveem ainda situações de 

aprendizagem em que o aluno é convocado a 
opinar quanto à prática dos ensinamentos 

evangélico-doutrinários que, segundo Kardec, 
determinarão uma grande melhora no 

progresso moral da Humanidade. 
O Evangelizador é muito mais que um 

monitor, é o companheiro, o amigo, o 
conselheiro, aquele que dá vida e dinamismo 
à aula, aquele que impregna os conteúdos da 

lição com o calor da certeza que tem na 
tarefa que realiza. Não é um mero 

transmissor de informações. Os 
conhecimentos por ele veiculados guardam a 

pujança da sua fé e do seu ideal. Vale-se dos 
recursos técnico-pedagógicos indispensáveis, 

mas utiliza o amor como técnica por 
excelência. 

Os evangelizadores espíritas, cada vez 
mais conscientizados da importância do seu 

trabalho, estudam a Doutrina Espírita, 
aprofundando conhecimentos doutrinários, e 

se aperfeiçoam ou se preparam em técnicas 
de ensino, para melhor atender as exigências 

do processo ensino-aprendizagem. 
Tecnologia, conhecimento espírita e 
evangélico, dedicação, consciência da 

necessidade de autoaperfeiçoamento são os 
pré-requisitos que o evangelizador espirita 

sabe que deve adquirir para o bom 
desempenho de sua tarefa. 

Não há mais dúvida de que a 
evangelização espírita da criança e do jovem 

tem por objetivo a formação moral das novas 
gerações, embasada nos ensinamentos do 

Espiritismo e do Evangelho. Também isto não 
constitui novidade para aqueles que têm 

acompanhado o esforço de quantos se 
dedicam a esse mister. 

Fonte: FEB/1987 
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Srs. Pais, Incentivem Seus Filhos a Participarem dos Cursos da 

INFÂNCIA E MOCIDADE 
 

INÍCIO –  08 DE FEVEREIRO                    HORÁRIO – 10H 
 

*Inscrições na secretaria 
 


