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O SINAL ESPÍRITA
Quando a pessoa entrou no Espiritismo, é fácil
verificar: basta perquirir um fichário ou
escutar uma indicação. Entretanto, a fim de
positivar se o Espiritismo entrou na pessoa,
é indispensável que a própria criatura
faça menção disso, através de
manifestações evidentes.
Vejamos dez das inequívocas expressões do
sinal espírita na individualidade, que sempre
se representa pelo designativo “mais”, nos
domínios do bem:
Mais serviço espontâneo e desinteressado
aos semelhantes;
Mais empenho no estudo;
Mais noção de responsabilidade;
Mais zelo na obrigação;

Mais
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais

respeito pelos problemas dos outros;
devotamento à verdade;
cultivo de compaixão;
equilíbrio nas atitudes;
brandura na conversa;
exercício de paciência.

Ser espírita de nome, perante o mundo,
decerto que já significa trazer legenda
honrosa e encorajadora na personalidade,
mas, para que a criatura seja espírita,
à frente dos Bons Espíritos, é necessário
apresentar o sinal espírita da
renovação interior, que, ante a Vida Maior,
tem a importância que se confere na Terra
às prerrogativas de um passaporte ou ao
valor de uma certidão.

In: “Caminho Espírita” – Francisco C. Xavier / Albino Teixeira

ESTUDANDO KARDEC
O LIVRO DOS MÉDIUNS
Segunda Parte – Capítulo XXIX– Reuniões de Estudo
1- Qual a importância das reuniões de
estudo para os médiuns?
- São de grande utilidade para os médiuns
de manifestações inteligentes, sobretudo
para os que desejam seriamente aperfeiçoarse, e por isso mesmo não comparecem a
elas com a tola presunção da infalibilidade.
2- Qual a grande dificuldade da prática
mediúnica?
- A dificuldade encontra-se na obsessão e na
fascinação.
Os
Espíritos
enganadores
encontram caminho aberto quando lidam
com uma pessoa ignorante do assunto.
3- Como agem os Espíritos enganadores
para atingir os seus fins?
- Procuram afastar o médium de todo o
controle, chegando mesmo a fazê-lo tomar
aversão a quem quer que possa esclarecê-lo.
Graças ao isolamento e à fascinação, podem
facilmente levá-lo a aceitar tudo o que
quiserem.
4- Poder-se-ia dizer que aí está uma
dificuldade?
- Sim, um verdadeiro perigo. E o único meio
de escapar a ele é submeter-se o médium ao
controle de pessoas desinteressadas e
bondosas, que, julgando as comunicações
com frieza e imparcialidade, possam
abrir-lhe
os olhos e levá-lo a perceber

o que não pode ver por si mesmo. Ora, todo
médium que teme esse julgamento já se
encontra no caminho da obsessão.
5- Quais as características do médium
obsedado?
- Uma das mais evidentes é sem dúvida a
pretensão de estar sozinho com a razão,
contra todos os demais. Aquele que pensa
que a luz só foi feita para ele já está
completamente subjugado. Leva a mal as
observações e as repele, irritando-se com
elas, não deixando, assim, dúvida quanto à
natureza má do Espírito que o assiste.
6- Por que deve o médium modestamente
recorrer às luzes dos outros?
Um
médium
pode
carecer
dos
conhecimentos
necessários
para
compreender os erros; pode-se deixar
enganar pelas palavras bonitas e pela
linguagem pretensiosa, deixando-se seduzir
pelos sofismas, tudo isso na maior boa fé. É
desse ponto de vista que as reuniões são de
grande utilidade para o médium, se ele for
bastante sensato para ouvir os conselhos,
porque nelas se encontram pessoas mais
esclarecidas do que ele, capazes de perceber
os matizes frequentemente muito delicados,
pelos quais o Espírito revela a sua
inferioridade.
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André Luiz, neste livro, explica que
"Temos, hoje, o Espírito por viajante do
Cosmo, respirando em diversas faixas de
evolução, condicionados nas suas
percepções, à escala do progresso que já
alcançou". E que tal progresso, estampado
no campo mental de cada alma, vai ser
condicionado por duas variantes: "o tempo
de evolução, ou seja, aquilo que a vida já
lhe deu, e o tempo de esforço pessoal na
construção do destino, ou seja, aquilo que
ele próprio já deu à vida".

Facebook

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.

Disponível em nossa biblioteca

E E
Evangelização Infantil

Distribuição de

Sábados - das 10h às 11h30min

a famílias carentes
Participe você também!

Biblioteca do C.E.U.

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

Sábado DIA 4 DE JULHO é dia de . . .



Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !!

Janela das Almas
O sentimento e a emoção normalmente se transformam
em lentes que coam os acontecimentos, dando-lhes cor e
conotação próprias.
De acordo com a estrutura e o momento psicológico, os
fatos passam a ter a significação que nem sempre corresponde
à realidade.
Quem se utiliza de óculos escuros, mesmo diante da
claridade solar, passa a ver o dia com menor intensidade de
luz. Variando a cor das lentes, com tonalidade correspondente
desfilarão diante dos olhos as cenas.
Na área do relacionamento humano, também, as
ocorrências assumem contornos de acordo com o estado de
alma das pessoas envolvidas.
É urgente, portanto, a necessidade de conduzir os
sentimentos, de modo a equilibrar os fatos em relação com
eles.
Uma atitude sensata é um abrir de janelas na alma, a fim
de bem observar os sucessos da vilegiatura humana. De
acordo com a dimensão e o tipo de abertura, será possível
observar a vida e vivê-la de forma agradável, mesmo nos
momentos mais difíceis.
Há quem abra janelas na alma para deixar que se
externem as impressões negativas, facultando a usança de
lentes escuras, que a tudo sombreiam com o toque pessimista
de censura e de reclamação.
Coloca, nas tuas janelas, o amor, a bondade, a
compaixão, a ternura, a fim de acompanhares o mundo e o seu
séquito de ocorrências.
O amor te facultará ampliar o círculo de afetividade,
abençoando os teus amigos com a cortesia, os estímulos
encorajadores e a tranquilidade.
A bondade irrigará de esperança os corações ressequidos
pelos sofrimentos e as emoções despedaçadas pela aflição que
se te acerquem.

“Coloca, nas
tuas janelas,
o amor,
a bondade,
a compaixão,
a ternura...”

O perdão constituirá a tua força revigoradora colocada a
benefício do delinquente, do mau, do alucinado, que te
busquem.
A ternura espraiará o perfume reconfortante da tua
afabilidade, levantando os caídos e segurando os trôpegos, de
modo a impedir-lhes a queda, quando próximos de ti.
As janelas da alma são espaços felizes para que se
espraie a luz, e se realize a comunhão com o bem.
Colocando os santos óleos da afabilidade nas engrenagens
da tua alma, descerrarás as janelas fechadas dos teus
sentimentos, e a tua abençoada emoção se alongará, afagando
todos aqueles que se aproximem de ti, proporcionando-lhes a
amizade pura que se converterá em amor, rico de bondade e
de perdão, a proclamarem chegada a hora de ternura entre os
homens da Terra.
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In: “Momentos de felicidade”
Divaldo P. Franco /
/ Joanna de Ângelis

Evangelho para a Infância e a Juventude

Podes guardar o pão para muitos dias, ainda que o excesso de tua casa
signifique ausência do essencial entre os próprios vizinhos; todavia, quanto
puderes, alonga a migalha de alimento aos que fitam debalde o fogão sem lume.
Podes conservar armários repletos de veste inútil ainda que traça concorra contigo à
posse do pano devido aos que se cobrem de andrajos; no entanto, sempre que possas, cede a
migalha de roupa ao companheiro que sente frio.
Podes trazer bolsa farta, ainda que o dinheiro supérfluo te imponha problemas e
inquietações; contudo, quanto puderes, oferece a migalha de recursos aos irmãos em
necessidade.
Podes alinhar perfumes e adornos para uso à vontade, ainda que pagues caro a hora do
abuso, mas, sempre que possas, estende a migalha de remédio aos doentes em abandono.
Um dia, que será noite em teus olhos, deixarás pratos cheios e móveis abarrotados, cofres e
enfeites, para a travessia da grande sombra; entretanto, não viajarás de todo nas trevas, porque
as migalhas de amor que tiveres distribuídos estarão multiplicadas em tuas mãos como bênçãos
de luz.
In: “O Espírito da Verdade” – Francisco C. Xavier e Waldo Vieira / Espíritos Diversos – Meimei

Celestino quer doar alguns de seus
brinquedos! Ajude-o a chegar até o
posto de coleta de doações:

”Agradeça as belezas que a natureza
proporciona, como a luz solar;
as flores; o barulho do mar;
o canto dos pássaros.
Ao dar e receber, faça circular as
riquezas materiais e imateriais
em sua vida.
Em silêncio, sempre deseje felicidade
e alegria a quem encontrar.
Quer alegria? Dê alegria.
Quer amor? Dê amor.
A mera ideia de dar, de abençoar,
de oferecer uma simples oração, tem
o poder de afetar a vida dos outros.”
Deepak Chopra (médico indiano)
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