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O NATAL DO CRISTO
A Sabedoria da Vida situou o Natal
de Jesus à frente do Ano Novo, na
memória da Humanidade, como que
renovando as oportunidades do amor
fraterno,
diante
dos
nossos
compromissos com o Tempo.
Projetam-se anualmente, sobre a
Terra os mesmos raios excelsos da Estrela
de Belém, clareando a estrada dos corações na
esteira dos dias incessantes, convocando-nos a
alma, em silêncio, à ascensão de todos os
recursos para o bem supremo.
A recordação do Mestre desperta novas
vibrações no sentimento da Cristandade. Não
mais o estábulo simples, mas nosso próprio
espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer
mais luz...
Santas alegrias nos procuram a alma, em
todos os campos do idealismo evangélico.
Natural o tom festivo das nossas
manifestações
de
confiança
renovada,
entretanto, não podemos olvidar o trabalho
renovador a que o Natal nos convida, cada
ano, não obstante o pessimismo cristalizado de
muitos
companheiros,
que
desistiram
temporariamente da comunhão fraternal. E o
ensejo
de
novas
relações,
acordando
raciocínios
enregelados
com
as
notas
harmoniosas do amor que o Mestre nos legou.
E a oportunidade de curar as nossas próprias
fraquezas retificando atitudes menos felizes,
ou de esquecer as faltas alheias para conosco,
restabelecendo os elos da harmonia quebrada

entre nós e os demais, em
obediência à lição da desculpa
espontânea, quantas vezes se
fizerem necessárias.
É o passo definitivo para a
descoberta de novas sementeiras de
serviço edificante, através da visita aos
irmãos mais sofredores do que nós
mesmos e da aproximação com aqueles que
se mostram inclinados à cooperação no
progresso, a fim de praticarmos, mais
intensivamente, o princípio do “amemo-nos
uns aos outros”.
Conforme a nossa atitude espiritual ante o
Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida.
O aniversário de Jesus precede o natalício
do Tempo.
Com o Mestre, recebemos o Dia do Amor e
da Concórdia.
Com o tempo, encontramos o Dia da
Fraternidade Universal. O primeiro renova a
alegria.
O
segundo
reforma
a
responsabilidade. Comecemos oferecendo a
Ele cinco minutos de pensamento e atividade
e, a breve espaço, nosso espírito se achará
convertido em altar vivo de sua infinita boa
vontade para com as criaturas, nas bases da
Sabedoria e do Amor.
Não nos esqueçamos. Se Jesus não nascer
e crescer na manjedoura de nossa alma, em
vão os Anos Novos se abrirão iluminados para
nós.
In: “Fonte de Paz” - , Francisco Cândido Xavier/ EMMANUEL

ESTUDANDO KARDEC
O Livro dos Espíritos – Capítulo VIII – Lei do Progresso II – Marcha do Progresso
1. O homem tira de si mesmo a energia
progressiva ou o progresso não é mais do que
o resultado de um ensinamento?
— O homem se desenvolve por si mesmo,
naturalmente, mas nem todos progridem ao
mesmo tempo e da mesma maneira; é então
que os mais adiantados ajudam os outros a
progredir, pelo contato social.
2. O progresso moral segue sempre o
progresso intelectual?
— É a sua consequência, mas não o segue
sempre imediatamente.
3. Como o progresso intelectual pode
conduzir ao progresso moral?
— Dando a compreensão do bem e do mal,

pois então o homem pode escolher. O
desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se
ao desenvolvimento da inteligência e
aumenta a responsabilidade do homem pelos
seus atos.
4. É permitido ao homem deter a marcha do
progresso?
— Não, mas pode entravá-la algumas vezes.
5. O aperfeiçoamento da Humanidade segue
sempre uma marcha progressiva e lenta?
— Há o progresso regular e lento que resulta
da força das coisas; mas quando um povo
não avança bastante rápido, Deus lhe
provoca, de tempos em tempos, um abalo
físico ou moral que o transforma.
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C.E.U. Companheiros Espíritas

Distribuição de

Reuniões Públicas

a famílias carentes
Participe você também!

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

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir



Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem


Sábados: 18h - Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.

BIBLIOTECA DO C.E.U.
Tão importante quanto a oportunidade do empréstimo,
é a responsabilidade da devolução. Nossos agradecimentos
a todos os leitores que cumpriram a sua parte.



A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

Quem se ilumina, cumpre a missão da

E E
Evangelização Infantil

luz sobre a Terra. E a luz não necessita

Sábados - das 10h às 11h30min

de outros processos para revelar a

Biblioteca do C.E.U.

verdade,

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

o

de

irradiar

espontaneamente o tesouro de si mesma.
Emmanuel



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

senão
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A Alma
... E o Deus dos deuses

E criou nela

separou de si mesmo

sentimentos que

uma alma

deslizam com as

e a dotou de beleza.

sombras e caminham

E deu-lhe a suavidade

com os fantasmas.

da brisa matinal

E vestiu-a de um vestido de

e o perfume das flores do campo

paixão que os anjos teceram

e a doçura do luar.

com as ondulações do arco-íris.

E entregou-lhe a taça da alegria,

E colocou nela

dizendo-lhe:

as trevas da dúvida,

"Só poderás beber desta taça se

que são as sombras da luz.

esqueceres o passado e não te

E tomou fogo da forja do ódio,

preocupares com o futuro."

e ventos do deserto da ignorância,

E entregou-lhe a taça da tristeza,

e areia do mar do egoísmo,

dizendo:

e terra

"Bebe dela, e compreenderás a

pisada pelos pés dos séculos

essência da alegria da vida."

e amassou todos esses elementos

E soprou nela um amor

e fez o homem.

que a abandonaria ao primeiro suspiro

E deu-lhe uma força cega que

de saciedade,

se inflama nas horas de loucura

e uma meiguice que a

e desvanece diante das tentações.

abandonaria à primeira

Depois, depositou nele a vida,

manifestação de orgulho.

que é o reflexo da morte.

E fez descer sobre ela, do céu,

E sorriu o Deus dos deuses,

um instinto que lhe revelaria

e chorou,

os caminhos da verdade.

e sentiu um amor

E depositou nas suas

incomensurável

profundezas uma visão

e infinito

que vê o que não se vê.

e uniu o homem e a alma.

Gibran Khalil Gibran
Nota da Redação: Neste belo poema, Gibran chama de alma o que o Espiritismo denomina “Espírito”.

Para maiores esclarecimentos sobre as palavras “Alma e Espírito” sugerimos a leitura de “O Livro dos
Espíritos” : Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita – item II; questão 23; questão 79 e comentários
de Kardec na questão 139. Ver também, em “ O Livro dos Médiuns”, o item 55.
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Evangelho para a Infância e a Juventude

É Natal!
Nasceu Jesus, nosso Salvador.
Os pastores vão visitá-lo.
Ajude-os a encontrar o caminho.

As Formiguinhas do C.E.U. – Companheiros Espíritas Unidos
convidam para o nosso tradicional

BAZAR DE NATAL
Das 14h às 20h – dias 11, 12 e 13 de dezembro
( 5ª, 6ª e sábado )
Local: Salão da Igreja Ortodoxa São Jorge
Av. Ana Costa, 325
(em frente ao hipermercado EXTRA)
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