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ESTUDANDO KARDEC
O Livro dos Espíritos
Livro I – Capítulo II
Elementos Gerais do Universo
Conhecimento do Princípio das Coisas
1- Pode o homem conhecer o princípio das
coisas?
R- Não. Deus não permite que tudo seja
revelado ao homem aqui na Terra.
2- Poderá o homem, algum dia, penetrar o
mistério das coisas, que lhe estão ocultas?
R- Na medida de sua depuração, o homem
vai entendendo melhor e conhecendo algumas coisas; mas, para isso, necessita de
desenvolver faculdades que ainda não possui.
3- Através da Ciência, poderá o homem,
penetrar alguns segredos da natureza?
R- Sim, porque a Ciência lhe foi dada para
o adiantamento em todos os sentidos, porém
ele não poderá ultrapassar os limites fixados
por Deus.
4- Pode o homem receber, fora das investigações da Ciência, comunicações de uma
ordem mais elevada sobre aquilo que escapa
ao testemunho dos sentidos?
R- Sim, se Deus o julgar útil, pode revelarlhe aquilo que a Ciência não consegue apreender. Por exemplo, saber do seu passado e
do seu destino futuro.
5- A matéria existe de toda a eternidade,
como Deus, ou foi criada por ele num certo
momento?
R- Só Deus o sabe. Porém, a razão indica
que Deus nunca está inativo.
6- A matéria pode ser definida como aquilo
que tem extensão, que pode penetrar os
sentidos e é impenetrável. Esta definição é
exata?
R- Do ponto de vista dos homens, sim;
porque só falais daquilo que conheceis. Mas,
a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e
sutil que não produza nenhuma impressão
nos sentidos humanos, embora, seja sempre
matéria e não perceptível.
7- Qual a definição de matéria?
R- A matéria é o liame que escraviza o Espírito; é o instrumento que ele usa, e sobre o
qual, ao mesmo tempo exerce a sua ação.

Mães,
as que dão a vida,
as que criam,
as que cuidam,
Mães que se preocupam
com o bem estar,
com a sabedoria,
Mães que oram pelo bom destino,
Mães que expressam seu carinho,
que corrigem com amor,
que conduzem no bom caminho;
que orientam para o bem,
que suavizam a dor;
Mães, de seus próprios filhos,
Mães dos filhos dos filhos,
dos filhos alheios,
dos filhos da alma,
dos filhos da afeição;
Mães de todos os filhos do mundo;
Mães que aqui estão,
aquelas que já se foram,
e também as que virão;
O C.E.U. parabeniza
todas elas, sem exceção.
Que nossas preces ardorosas
sejam nossa homenagem
a estes seres corajosos,
a quem Deus confiou
o segredo da criação,
e imprimiu-lhes na alma
um poder especial,
o do Amor puro e leal
a emanar do coração.
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"A maioria das mulheres torna-se mãe por acidente, muitas
por opção, algumas por pressões sociais e umas poucas por
hábito.
Este ano, aproximadamente 100.000 mulheres serão mães
de crianças com algum tipo de deficiência física ou mental. Alguma
vez você já se perguntou como Deus escolhe as mães de crianças
deficientes?
De alguma forma, eu visualizo Deus passeando sobre a
Terra, selecionando seus instrumentos para a preservação da
espécie humana com grande cuidado e deliberação. À medida que
vai observando, Ele manda seus anjos fazerem anotações num
bloco gigante.
"Elizabete Souza, vai ter um menino, santo protetor da mãe,
São Mateus. Mariana Ribeiro, menina, santa protetora da mãe,
Santa Cecília. Cláudia Antunes, esta terá gêmeos, santo protetor…
mande São Geraldo protegê-la. Ele está acostumado com
quantidade".
Finalmente, Deus dita um nome a um dos anjos, sorri e diz:
"Para esta, mande uma criança surda".
O anjo cheio de curiosidade, pergunta: "Por que justamente
ela, Senhor? Ela é tão feliz".
"Exatamente", responde Deus, sorrindo. "Eu poderia confiar
uma criança deficiente a uma mãe que não conhecesse o riso? Isto
seria cruel".
"Mas será que ela vai ter paciência suficiente?", pergunta o
anjo.
"Eu não quero que ela tenha paciência demais, senão vai
acabar se afogando num mar de desespero e autocompaixão.
Quando o choque e a tristeza iniciais passarem, ela controlará a
situação. Eu a estava observando hoje. Ela tem um conhecimento
de si mesma e um senso de independência que são raros e, ao
mesmo tempo, tão necessários para uma mãe. Veja, a criança que
eu vou confiar a ela tem seu mundo próprio. Ela tem que trazer
esta criança para o mundo real e isto não vai ser fácil".
"Mas Senhor, eu acho que ela nem acredita em Deus".
Deus sorri "Isto não importa, dá-se um jeito. Esta mãe é
perfeita. Ela tem a dose exata de egoísmo que vai precisar".
O anjo engasga. "Egoísmo? Isto é virtude?"
Deus balança a cabeça afirmativamente. "Se ela não for
capaz de se separar da criança de vez em quando, ela não vai
sobreviver. Sim, aqui está a mulher a quem vou abençoar com
uma criança menos "perfeita" do que as outras. Ela ainda não tem
consciência disto, mas ela será invejada. Ela nunca vai considerar
banal qualquer palavra pronunciada por seu filho. Por mais simples
que seja um balbucio dessa criança, ela o receberá como um
grande presente. Nenhuma conquista da criança será vista por ela como corriqueira. Quando a
criança disser "Mamãe", pela primeira vez, esta mulher será testemunha de um milagre e saberá
reconhecê-lo. Quando ela mostrar uma árvore ou um pôr-do-sol ao seu filho e tentar ensiná-lo a
repetir as palavras "árvore" e "sol", ela será capaz de enxergar minhas criações como poucas
pessoas são capazes de vê-las”.
“Eu vou permitir que ela veja claramente as coisas que Eu vejo - Ignorância, Crueldade,
Preconceito - e vou fazer com que ela seja mais forte do que tudo isso. Ela nunca estará sozinha. Eu
estarei aqui ao seu lado".
"E qual será o santo protetor desta mãe?" pergunta o anjo, com a caneta na mão.
Deus novamente sorri: "Nenhum. Basta que ela se olhe num espelho".
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Uma Crônica de Enna Bombeek – Adaptação de “The Special Mother”
Jornal Verdade e Luz Nº 176 de Setembro de 2000
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EURÍPEDES BARSANULFO

Colaboradora: Miriam Eliseu
Em 1º de maio de 1880 nascia Eurípedes Barsanulfo, filho de Hermógenes Ernesto de
Araújo (Sr. Mogico) e de Jerônima Pereira de Almeida (dona Meca).
Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade em 1905, tendo sua sede no Colégio Allan
Kardec (Sacramento/MG). O Colégio foi estruturado pelo professor Eurípedes, dentro da
Pedagogia do amor e da caridade, é o primeiro colégio espírita do Brasil.
O papel de Eurípedes Barsanulfo foi ser o grande exemplificador da Doutrina Espírita no
Brasil.
Sr. Eurípedes possuía vários tipos de mediunidade: intuição, psicografia, psicofonia,
transporte, cura e tantos outros, além de tudo um grande professor /educador em várias
áreas, autodidata. Sob a assistência Dr. Bezerra de Menezes criou a Farmácia Espírita
Esperança e Caridade (Sacramento/MG).
Até hoje existe em Sacramento a Fazenda Santa Maria, cuidada por suas sobrinhas,
senhoras na faixa dos 80 a 88 anos, entre elas a Heigorina Cunha, autora do livro “Cidade
no Além”. Durante o Evangelho, diariamente das 9h às 10h, os pássaros se achegam ao
local e cantam até o final da reunião. Também há o Recanto Sinhô Mariano, onde são
realizadas reuniões com tratamento, passes e desobsessão, além de hospedagem para
visitantes.
Obs.: Tanto a Fazenda Santa Maria, como o Recanto Sinhô Mariano, possuem site.

 Palestrantes do Mês de Maio
Terça-feira
03
10
17
24
31

Marília Rossi Nogueira
Odair da Cruz
Maria Alva Grijó
Cavour Crispim Neto

Quarta-feira
04
11
18
25

EVANGELHO MUSICADO -15h

Alberto Lourenço
Drª. Tereza Cristina Or

Sávio Palazzo

Sexta-feira
06
13
20
27

Rubens Tavares de Lima

Dárcio Destro
Jaime Togores
Rui Siani
Leni Gama

Sábado
07
14
21
28

Célia Patriani Justo
Dr. Flávio Braun Fiorda
Simone Quidicomo
Márcio Pires

Um livro pode estar “dormindo” em sua estante...
A biblioteca do C.E.U. conta com aproximadamente dois mil
livros cadastrados, que são disponibilizados gratuitamente,
sob a forma de empréstimo, a todos os leitores,
indistintamente.
Para que esse benefício continue, é
necessário que os livros voltem às prateleiras de nossa
biblioteca. Hoje, cerca de 25% dos livros retirados não são
devolvidos e, por isso, os que saíram em 2007, 2008 e 2009,
e ainda não voltaram, deverão ser excluídos do nosso
cadastro nos próximos meses. Assim, pedimos aos caros
leitores, que verifiquem suas estantes. Talvez possamos
recuperar alguns desses livros, que são de todos nós.
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 Reuniões Públicas
Terças-feiras e Quartas-feiras:
15h30min: Palestra, Passe e Triagem
Sextas-feiras: 20h30min:
Palestra, Passe e Triagem
Sábado: 18h: Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
CESTA BÁSICA

Informe-se na Secretaria e saiba
como contribuir!


SEJA SÓCIO DO C.E.U.
☼

VISITE NOSSA BIBLIOTECA

Nosso endereço:
Rua Comendador Alfaia Rodrigues, 67
Embaré - Santos/SP

Fone: 013-3326-0746

Novo Site Do C.E.U.
www.centroceu.com.br

Novo E-mail:
ceuespiritasunidos@gmail.com.br

RECRELUZ
Evangelho para a infância e a juventude
Página à Juventude Espírita
Meu irmão da mocidade,
Ao sol de nossa doutrina
Aproveita enquanto é cedo
A benção que te ilumina.

Não detenhas tua fé
Por bênção guardada em vão.
Espiritismo é caminho
De nossa renovação.

Aos companheiros mais velhos
Atende e reverencia,
Na porta do desrespeito
A derrota principia.

Desfruta do dia claro
Em que a força vibra e avança
Na doce vitalidade
Da alegria e da esperança.

Nos fios da honestidade,
Tece, firme, o teu escudo.
No jogo das aparências
Busca sempre o conteúdo.

O nosso ideal é flama
Que, brilhando na virtude,
Guarda sempre as nossas almas
Sob a Eterna Juventude.

Dizes “posso”, todavia,
De que te vale poder
Se te furtas no caminho
À prudência de aprender?

Cultiva a cooperação.
Não te canses de lembrar
Que servir tardiamente
É o mesmo que recusar.

Segue o impulso da bondade,
Não te algemes à ilusão,
E traça à luz do Evangelho
A rota do coração.

Recorda que prometeste
Nos templos de amor do Além
Constante fidelidade
À excelsa missão do bem.

Foge à sombra da vaidade
Que morde por serpe astuta.
Arrima-te na humildade
Por arma de tua luta.

Com Jesus Cristo no leme
Do barco em que te renovas
Vencerás as trevas e abismos
Que surgem no mar das provas.

Por isso desde o começo
De tua nova existência,
Recebeste Jesus Cristo
No campo da inteligência.

Trabalha, estuda e medita
Sob a carne transitória,
O nosso dever cumprido
É senda para a vitória.

Meu irmão da mocidade,
Ao sol de nossa Doutrina,
Aproveita enquanto é cedo
A bênção que te ilumina.

In: Pássaros Humanos – Francisco C. Xavier / Casimiro Cunha

Caça-palavra
Mocidade
Bênção
Caminho
Prudência
Missão
Fé
Jesus Cristo
Renovação
Honestidade
Cooperação
Humildade
Vitória
Bondade
Evangelho
Doutrina
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RECRELUZ
Evangelho para a infância e a juventude

Caça-palavra
Maio / 2011

RESPOSTA
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