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Editorial
“As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam.” ( Madre Teresa de Calcutá)
Em vista do incêndio que assolou
Os trabalhos de reconstrução
nossa sede em 1º de fevereiro deste
seguem
com
grande
“Que a gente determinação a fim de que
ano, até que possamos reiniciar as
nunca desaprenda possamos voltar à normalidade
atividades em nossa Casa, serão
realizadas as costumeiras palestras das
a recomeçar. o mais breve possível.
sextas-feiras, em locais gentilmente
Aos sábados estaremos no
E, se preciso,
cedidos para esse fim. Mediante essa
C.E.U.
a partir das 17h, em
todos os dias.”
oportunidade que nos foi oferecida, dia
plantão, recebendo as pessoas
11/03 estaremos no Centro Espírita
María Bibiana Benítez que queiram informações sobre
( *1783 - † 1873)
Fraternidade,
Rua
Carvalho
de
o andamento da reconstrução,
Mendonça, nº 79 (entre a Senador Feijó e o retorno de atividades e formas de colaborar com
Canal 3). O local da palestra do dia 18/3 ainda a Casa. Às 18h faremos uma prece e a leitura do
será
definido
e
deverá
ser
informado Evangelho Segundo o Espiritismo.
posteriormente pelo site, facebook e aviso afixado
Agradecemos profundamente a todas as mãos
na porta do C.E.U.. No dia 25 (feriado) não
abençoadas que se estenderam para nós neste
haverá palestra. A partir daí, tudo vai depender
difícil momento.
do
andamento
das
obras.
Mantenham-se
A Direção
atualizados pelo site e pelo facebook.

ESTUDANDO KARDEC
O Evangelho Segundo o Espiritismo
Explicação e Tradução de José Herculano Pires
Este livro foi publicado, inicialmente, com o título
de Imitação do Evangelho. Kardec explica o
seguinte: "Mais tarde, por força das observações
reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas,
mudei-o
para
Evangelho
Segundo
o
Espiritismo”. Trata-se do desenvolvimento dos
tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos, e
representa um manual de aplicação moral do
Espiritismo.
Em 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma
comunicação dos seus Guias, sobre a elaboração
deste livro. A comunicação assinalava o seguinte:
“Esse livro de doutrina terá influência considerável,
porque explana questões de interesse capital. Não
somente o mundo religioso encontrará nele as
máximas de que necessita, como as nações, em
sua vida prática, dele haurirão instruções
excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões
de elevada moral prática, do ponto de vista dos
interesses gerais, dos interesses sociais e dos
interesses religiosos”.
Em comunicação posterior, a 14 de setembro de
1863, declaravam os Guias de Kardec: “Nossa
ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é
constante ao teu redor, e de tal maneira, que
não a podes negar. Assim não entrarei em
detalhes desnecessários, sobre o plano da tua
obra, que, segundo os meus conselhos ocultos,
modificaste tão ampla e completamente”. Logo
adiante acentuavam: “Com esta obra, o edifício

começa a libertar-se dos andaimes, e já
podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no
horizonte”.
Estas comunicações, cuja leitura completa pode
ser feita em Obras Póstumas, revelam-nos a
importância fundamental de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, na Codificação
Kardeciana.
Enquanto O
Evangelho
dos
Espíritos nos apresenta a Filosofia Espírita em
sua inteireza e O Livro dos Médiuns, a Ciência
Espírita em seu desenvolvimento, este livro nos
oferece a base e o roteiro da Religião Espírita.
Livro de cabeceira, de leitura diária obrigatória,
de leitura preparatória de reuniões doutrinárias,
deve ser encarado também como livro de
estudo, para melhor compreensão da Doutrina.
A comunicação do Espírito da Verdade, colocada
como prefácio, deve ser lida atentamente pelos
estudiosos, pois cada uma de suas frases tem
um sentido mais profundo do que parece à
primeira leitura.
A Introdução e o Capítulo I constituem
verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e
a finalidade do Espiritismo. Devem ser
estudados atenciosamente, e não apenas lidos.
Formam uma peça de grande valor para a
verdadeira compreensão da Doutrina.
JOSÉ HERCULANO PIRES
Tradutor

Dia 16
de abril
às 20h

Companheiros Espíritas Unidos
________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ ______ ______ ______ ______ ___

No Salão da
Igreja Ortodoxa São Jorge
Av. Ana Costa, 325 (em frente ao Extra)
Convites R$35,00

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/16
CONSELHO FISCAL
Análise de Receita e Despesa
O Presidente desta Instituição, no uso das faculdades que lhe
confere o Estatuto, CONVOCA os Srs. Conselheiros titulares e
suplentes para, nos termos do artigo 36, inc. I do Estatuto,
entrarem em contato com a Secretaria no período de 15 a 25 de
março de 2016, a fim de tomarem conhecimento e analisarem a
Demonstração da Receita e da Despesa, e Prestação de Contas
da Diretoria, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2015, a serem posteriormente encaminhados à
Assembleia Geral Ordinária.

Site

www.centroceu.com.br
E-mail

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

C.E.U. Companheiros Espíritas

Solicita, em função das obras de recuperação do imóvel, que os
Srs. Conselheiros, agendem as datas e horários necessários
para cumprimento de sua atribuição estatutária.

Reuniões Públicas

Santos, 02 de março de 2015.

Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem

SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente



Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem


EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 03/16

Sábados: 18h - Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prestação de contas da Diretoria
Período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

A DIRETORIA EXECUTIVA desta Instituição, nos termos do art.
17, alínea a e parágrafo único do seu Estatuto, CONVOCA os
associados que estejam quites com a tesouraria, para que
compareçam na sede da instituição, Rua Com. Alfaia Rodrigues,
67 – Embaré – Santos/SP, no dia 31 de março de 2016
(quinta-feira), às 19h em primeira chamada, ou até às
19h30min em segunda chamada, para análise e aprovação
da prestação de contas do exercício anterior (Demonstração da
Receita e da Despesa), bem como deliberar sobre assuntos
gerais de interesse da Instituição.

E E
Evangelização Infantil
Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito

Santos, 02 de março de 2016.



SEBASTIÃO DORNELLAS GOMES
Presidente

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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