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Editorial 
 

C.E.U. – 23 ANOS 
 

 

Em nossos corações brilha a Luz da 
Gratidão por esta oportunidade abençoada! 

 

O C.E.U. está em festa. Quem ainda não 
conhece sua história, pode encontrá-la no site 
www.centroceu.com.br., e ali descortinar um 
passado que constitui as bases do que hoje 
somos e vivemos, ou seja, a soma de toda 

dedicação amorosa de todas as pessoas que por 
esta Casa passaram – frequentadores, 
palestrantes, trabalhadores e dirigentes, desde 
sua fundação  em 25 de outubro de 1988 até o 
presente momento –, e que colaboraram de 
alguma forma para que neste mês estejamos 
comemorando o vigésimo terceiro aniversário.  

Temos feito de nosso trabalho nosso 
propósito de vida, o que, por sua vez, dá um 
sentido à nossa existência. A Espiritualidade 
Maior tem-nos amparado, fortalecido e inspirado 
para que possamos fazer deste espaço, um 
recanto de paz. E no silêncio que renova, na 
prece que eleva, no auxílio que ampara, temos 

encontrado valiosas oportunidades para 
prosseguirmos a missão.  

Este é um momento de alegria, mas que 
também pede profunda reflexão acerca do que 

fomos, do que somos e daquilo que desejamos 
vir a ser. 

Sabemos que a Vitória depende do esforço 
tanto pessoal como conjunto, de fé e dedicação 
constantes, e também que em tudo há um 
objetivo maior do que a aparência nos diz. O 

presente traz os ecos do passado, e o futuro será 
sempre uma resposta do que decidirmos viver 
agora. Encarar os reveses da vida nos tornará 
mais aptos a vivê-la. 

Portanto, aprender com os insucessos, 
melhorar relacionamentos, extirpar vícios, 
construir conhecimentos, tomar atitudes 
positivas de transformação da realidade, são 
algumas das iniciativas de renovação interior que 
precisamos cultivar e incentivar, porque a todo 
instante a vida é jornada pronta para o 
recomeço.  
      Jesus mostrou o caminho.  
       É preciso caminhar.   

                           A Direção

 

ESTUDANDO KARDEC 
O Livro dos Espíritos – Livro II – Capítulo VII – Progressão dos Espíritos  

       
     1-Os Espíritos são bons ou maus por natureza, 
ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? 
     R- Os Espíritos mesmos se melhoram. E 
melhorando, passam de uma  ordem inferior para 
uma superior. 
     2-Uns Espíritos foram criados bons e outros 

maus? 
     R-Deus criou todos os Espíritos simples e 
ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Porém deu 
a cada um uma missão, com o fim de esclarecê-los 
e conduzi-los à perfeição, através do conhecimento 
da verdade e de aproximação com Ele. 

     3-Os Espíritos podem ser comparados a 
crianças, ignorantes e sem experiência? 
     R- Sim, a comparação é justa: a criança 
rebelde permanece ignorante e imperfeita; seu 
menor ou maior aproveitamento depende da sua 
docilidade. Mas, a vida do homem tem um fim, 
enquanto a dos Espíritos se estende ao infinito. 

     4-Há Espíritos que ficarão permanentemente 
nas classes inferiores? 
     R- Não: todos se tornarão perfeitos. Eles 
mudam, embora devagar, porque, como já 

dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso 
não pode banir eternamente os seus filhos. 
     5-Depende dos Espíritos apenas o seu avanço 
para a perfeição? 
     R- Certamente. Eles chegam mais ou menos 
rapidamente, segundo o seu desejo e a sua 

submissão à vontade de Deus. 
     6-Os Espíritos podem degenerar? 
     R- Não. À medida que avançam, compreendem 
o que os afasta da perfeição. Quando o Espírito 
conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não 
mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas 

não voltar atrás. 
     7-Deus pode livrar os Espíritos das provas que 
devem sofrer para chegar à primeira ordem? 
     R- Caso eles tivessem sido criados perfeitos, 
não teriam merecimento para gozar os benefícios 
dessa perfeição. Onde estaria o mérito, sem a 
luta? Por outro lado, a desigualdade existente 

entre eles é necessária à sua personalidade, e a 
missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos 
desígnios da Providência, com vistas à harmonia 
do Universo. 

http://www.centroceu.com.br/
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59ª  SEMANA ESPÍRITA DE SANTOS 
TEMA – MEDIUNIDADE, PONTE ENTRE DOIS MUNDOS 

Homenagem aos 150 anos de lançamento de “O Livro dos Médiuns” 

 

De 15  A 22 DE OUTUBRO DE 2011 – SEMPRE ÀS 19h30min 
 

 

PROGRAMAÇÃO 

 
 
 

15 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

Dr. Décio Iandoli 
O CÉREBRO E A MEDIUNIDADE 

MUSICAL Coral - Casa Espírita “Nosso Lar”(Peruíbe) 

LOCAL Centro Espírita  Ismênia de Jesus  

- Rua Campos Melo, 312 

 
 

16 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

Ana Jaicy Guimarães 
MEDIUNIDADE – PORTAL DE LUZ 

MUSICAL FRANCISCA DE SÁ 

LOCAL As. Cristã Beneficente Eurípedes Barsanulfo  

 Av. Washington Luiz, 28 

 
 

17 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

Célia Patriani Justo 
PROMOÇÃO DA SAÚDE E MEDIUNIDADE 

MUSICAL CORAL LEAL 

LOCAL AE Jesus e a Caridade  - Rua Pará, 33 

 
 

18 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

José Maria Medeiros 
DIMENSÕES DA MEDIUNIDADE 

MUSICAL CORAL DE VOZES – CE ISMÊNIA DE JESUS 

LOCAL Lar Espírita Fraternidade - Rua carvalho de Mendonça, 79 

 
 

19 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

Américo Sucena 
FALANDO COM OS ESPÍRITOS 

MUSICAL FRANCISCA SÁ 

LOCAL C.E.Beneficente 30 de Julho - Rua Senador Feijó, 530 

 
 

20 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

Eliseu da Mota Jr. 
MEDIUNIDADE ALÉM DA VIDA 

MUSICAL GRUPO DE VIOLÔES POEMA AZUL 

LOCAL Lar Espírita Maria Máximo - Rua Manoel Tourinho, 410 

 
 

21 DE OUTUBRO 

ORADOR  
TEMA 

Eulália Bueno 
A MEDIUNIDADE NA CASA ESPÍRITA 

MUSICAL CORAL NAYALLA 

LOCAL Grupo Espírita Cristão de Santos  

Rua Bezerra de Menezes,  156 

 
22 DE OUTUBRO 

ENCERRAMENTO ESPECIAL  COM A CANTORA PAULA ZAMP 

CE Ismênia de Jesus - Rua Campos Melo, 312 

 
 

 

 

 

 
 
 

REALIZAÇÃO: USE – UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS – INTERMUNICIPAL DE SANTOS 
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     Festa no C.E.U.   
 

          Comemoração de Aniversário 

23 ANOS 
 

          30 de outubro - domingo - às 16h   

com 

Paula Zamp 

Palestra Musical 
Compareçam!! 

 

 

“Cada Espírito traz consigo a história 
viva dos próprios feitos, e somente 
as obras efetuadas dão a conhecer 
o valor ou o demérito de cada um.” 

 

                                                                     Emmanuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Palestrantes do Mês de Outubro  

Terça-feira Quarta-feira 

04 José Antônio  Evangelista 05 Regina Márcia 

11 Álfia Gama Dicolla 12 Rubens Tavares Lima 

18 Cavour Crispim Neto 19 Alberto Lourenço 

25 Roberto Silvino Gomes 26 Odair da Cruz 

Sexta-feira Sábado 

07 Leni Gama 01 Dárcio Destro 

14 Nazareth Coelho 08 Andréa Amaral Quintela 

21 Wladimir Batista 15 Davidson Lemela 

28 Márcia Goulart 22 Márcio Pires 

  29 Reinaldo Marangoni 

DOMINGO-  dia 30 às 16h – Aniversário do C.E.U. c/ PAULA ZAMP 

 

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 
 

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

E-mail:  
ceuespiritasunidos@gmail.com  

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com
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     FILHOS  BRILHANTES,  ALUNOS  FASCINANTES 
 

Bons filhos conhecem o prefácio da história de seus pais. Filhos brilhantes 
vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes das suas vidas. 

Bons jovens se preparam para o sucesso. Jovens brilhantes sabem que a vi-
da é um contrato de risco e que não há caminhos sem acidentes. 

Bons jovens têm sonhos ou disciplina. Jovens brilhantes têm sonhos e dis-
ciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca 
transformam seus sonhos em realidade, e disciplina sem sonhos produz servos, 
pessoas que executam ordens, que fazem tudo automaticamente e sem pensar.  

Bons alunos escondem certas intenções, mas alunos fascinantes são 
transparentes. Eles sabem que quem não é fiel à sua consciência tem uma dívi-
da impagável consigo mesmo. Não querem, como alguns políticos, o sucesso a 

qualquer preço. Só querem o sucesso conquistado com suor, inteligência e transparência. Pois sa-
bem que é melhor a verdade que dói do que a mentira que produz falso alívio. A grandeza de um 
ser humano não está no quanto ele sabe, mas no quanto ele tem consciência de que não sabe.  

O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, es-
creve sua própria história, constrói seus próprios caminhos.  

Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária pa-
ra tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo 
menos na Lua. Sonhem com a Lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. So-
nhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das 
perdas e das frustrações. Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão além, 
aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra da lógica. Nessa 

matemática você só aprende a multiplicar quando aprende a dividir, só consegue ganhar quando 
aprende a perder, só consegue receber, quando aprende a se doar.  

Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia vai além, aprende com os 
erros dos outros, pois é uma grande observadora.  

Procurem um grande amor na vida e cultivem-no. Pois, sem amor, a vida se torna um rio sem 
nascente, um mar sem ondas, uma história sem aventura! Mas, nunca esqueçam, em primeiro lugar 
tenham um caso de amor consigo mesmos. 

Augusto Cury 
Editora Academia da Inteligência 

 

CAÇA-PALAVRA   

 
Localize no quadro ao lado as  
21 palavras destacadas no texto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/augusto_cury/
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RESPOSTA 

CAÇA-PALAVRA  

OUTUBRO / 2011 
 

 

 

 

 

 

 


