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 Herdeiros 
"E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo."  

Paulo (Romanos, 8:17) 

Incompreensivelmente, muitas escolas 
religiosas, através de seus expositores, 

relegam o homem à esfera de miserabilidade 
absoluta.  

Púlpitos, tribunas, praças, livros e 
jornais estão repletos de tremendas 

acusações.  
Os filhos da terra são categorizados à 

conta de réus da pena última.  

Ninguém contesta que o homem, na 
condição de aluno em crescimento na 

Sabedoria Universal, tem errado em todos os 
tempos; ninguém ignora que o crime ainda 

obceca, muitas vezes, o pensamento das 
criaturas terrestres; entretanto, é 

indispensável restabelecer a verdade 
essencial. Se muitas almas permanecem 

caídas, Deus lhes renova, diariamente, a 
oportunidade de reerguimento.  

Além disso, o Evangelho é o roteiro do 
otimismo divino.  

Paulo, em sua epístola aos romanos, 
confere aos homens, com justiça, o título de 

herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus.  

Por que razão se dilataria a paciência 
do céu para conosco, se nós, os 

trabalhadores encarnados e desencarnados 
da terra não passássemos de seres 

desventurados e inúteis? Seria justa a 
renovação do ensejo de aprimoramento a 

criaturas irremediavelmente malditas?  
É necessário fortalecer a fé sublime que 

elevamos ao alto, sem nos esquecermos de 

que o alto deposita santificada fé em nós.  
Que a humanidade não menospreze a 

esperança.  
Não somos fantasmas de penas eternas 

e sim herdeiros da Glória Celestial, não 
obstante nossas antigas imperfeições. O 

imperativo de felicidade, porém, exige que 
nos eduquemos, convenientemente, 

habilitando-nos à posse imorredoura da 
herança divina.  

Olvidemos o desperdício da energia, os 
caprichos da infância espiritual e cresçamos, 

para ser, com o Pai, os tutores de nós 
mesmos. 

In: “O Evangelho por Emmanuel – Comentários às Cartas de Paulo” – Francisco C. Xavier/Emmanuel 

 
 
 
 
 

 

 

1 – Além da semelhança física, os pais, 

transmitem aos filhos também a 
semelhança moral? 
R – Não, porque se trata de almas ou 

Espíritos diferentes. O corpo procede 
do corpo, mas o Espírito não procede 

do Espírito. Entre os descendentes das 
raças nada mais existe do que 

consanguinidade. 
2 – De onde vêm as semelhanças morais 

que existem às vezes entre os pais e os 
filhos? 

R – São Espíritos simpáticos, atraídos pela 
afinidade de suas inclinações. 

3 – O Espírito dos pais não exerce influência 
sobre o do filho, após o nascimento? 

R – Exerce, e muito, pois como já dissemos, 
os Espíritos devem concorrer para o 
progresso recíproco. Pois bem: o Espírito 

dos pais tem a missão de desenvolver o dos 

filhos pela educação: isso é para ele uma 
tarefa. Se nela falhar, será culpado. 
4 – Por que pais bons e virtuosos têm 

filhos perversos? Ou seja: por que as boas 
qualidades dos pais não atraem sempre, 

por simpatia, bons Espíritos como filhos? 
R – Um mau Espírito pode pedir bons pais, 

na esperança de que os seus conselhos o 
dirijam por uma senda melhor, e muitas 

vezes Deus o atende. 
5 – Os pais poderão, pelos seus 

pensamentos e as suas preces, atrair para o 
corpo do filho um bom Espírito, em lugar de 

um Espírito inferior?  
R – Não. Mas podem melhorar o Espírito da 

criança a que deram nascimento e que lhes 
foi confiada. Esse é o seu dever; filhos maus 
são uma prova para os pais.   

 

   ESTUDANDO KARDEC 
O Livro dos Espíritos – Livro Segundo – Cap. IV  

Pluralidade das existências – Semelhanças Físicas e Morais 
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Reuniões Públicas 
 

Terças e Quartas-feiras: 15h30min 
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 

 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 

 

 

Sábados: 18h 

Palestra, Passe e Diálogo Fraterno 
 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

  
Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 

 
Estudo da Doutrina Espírita   

Cursos Diversos  
 

 Biblioteca do C.E.U. 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 
 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
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      O segundo sábado, 10 de agosto, 
é dia de 

 

 

   Não percam!! 
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PALESTRAS DO MÊS DE AGOSTO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

2 Viviane Salgueirinho O Passe na 

casa espírita 3 Eliana Barrozo Prugner 

6 Carmen Silvia Perez Vasques  

Relacionamento 

Familiar 

Saudável 

7 Carmen Silvia Perez Vasques 

9 Jaime Togores 

10 Margareth T. Magalhães 

13 Silvia Helena Vicente  

A Culpa 14 José de Abreu (Zezinho) 

16 Dárcio Destro 

17 Reinaldo Marangoni 

20 A agendar A  

Perseverança  

e o 

Comprometimento 

do Espírita 

21 José Antônio Evangelista 

23 Simone Quidicomo 

24 Márcio Pires 

27 Roseana Armênio Caichjian  
Observai as 

Aves do Céu 
28 Drª. Tereza Crsitina Or 

30 Idalina Gomes 

31 A Agendar 
 

LENÇÓIS COBERTORES OU MANTAS PARA BEBÊS 
(novos ou até mesmo usados - desde que em bom estado) 

para compor os  enxovais dos 

 recém-nascidos de mãezinhas carentes 

 

                    Entregas na secretaria 
 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceucompespiritasunidos@yahoo.com


Carta do Pai 
            

 

 

                                                                                                                                       Meu filho,    

Tu podes não me conhecer, porém eu sei tudo sobre ti (Salmos 139:1) 

Eu sei quando tu te deitas e quando te levantas (Salmos 139:2) 

Eu conheço todos os teus caminhos (Salmos 139:3) 

Até os cabelos de tua cabeça estão contados (Mateus 10:30)  

Tu foste feito à minha imagem (Gênesis 1:27)  

Em mim tu vives e te moves, e tens existido (Atos 17:28) 

Por seres minha descendência (Atos 17:28) 

Eu já te conhecia muito antes da tua concepção (Jeremias 1:5) 

E te escolhi quando ainda planeava a criação (Efésios 1:11-12)  

Tu não nasceste por engano, pois todos os teus dias foram escritos em meu livro (Salmos 139:15-16) 

Eu determinei a hora exata do teu nascimento e onde deverias viver (Atos 17:26)  

Tu foste feito de forma admirável e maravilhosa (Salmos 139:14) 

Eu te formei no ventre de tua mãe (Salmos 139:13)  

E te trouxe à luz no dia em que nasceste (Salmos 71:6) 

Eu tenho sido mal interpretado por aqueles que não me conhecem (João 8:43)  

Não sou distante nem zangado, mas  a completa expressão do amor (1 João 4:16) 

E é meu desejo manifestar meu amor em ti, 

simplesmente porque és meu filho, e eu sou teu Pai (1 João 3:1-2) 

Eu te ofereço mais que teu pai terrestre jamais poderia oferecer (Mateus 7:11) 

Pois sou Eu o Pai Perfeito (Mateus 5:48) 

Cada dádiva que recebes vem de minha mão (Tiago 1:17) 

Pois sou aquele que provê e supre todas as tuas necessidades (Mateus 6:31-33) 

Meu plano para teu futuro sempre foi preenchido com esperança (Jeremias 29:11)  

Pois Eu te amo com um eterno amor (Jeremias 31:3) 

Meus pensamentos para contigo são incontáveis, como a areia da praia (Salmos 139:17-18)  

E Eu me regozijo em ti com cânticos (Sofonias 3:17)  

Eu nunca irei parar de te fazer o bem (Jeremias 32:40) 

Pois tu és meu tesouro precioso (Êxodo 19:5) 

Eu desejo estabelecer-te com todo o meu coração e toda a minha alma (Jeremias 32:41) 

E desejo revelar-te coisas grandes e maravilhosas (Jeremias 33:3)  

Se me procurares com todo o teu coração, me encontrarás (Deuteronômio 4:29) 

Alegra-te em mim e Eu te darei todos os desejos de teu coração (Salmos 37:4) 

Pois sou Eu quem te coloco estes desejos (Filipenses 2:13) 

E sou capaz de fazer mais por ti do que jamais poderias imaginar (Efésios 3:20) 

Pois sou Eu o teu maior encorajador (2 Tessalonicenses 2:16-17) 

Eu sou também o Pai que te conforta em todos os teus problemas (2 Coríntios 1:3-4) 

Quando estás quebrantado, Eu estou próximo de ti (Salmos 34:18) 

Como um pastor que leva um cordeiro, Eu te tenho carregado junto ao coração (Isaias 40:11) 

Um dia limparei cada lágrima de teus olhos 

e tirarei toda a dor  que tens sofrido nesta terra (Apocalipse 21:4) 

Eu sou o  teu Pai, e Eu te amo tal como a meu filho, Jesus (João 17:23) 

Pois em Jesus, meu amor por ti foi revelado (João 17:26)  

Ele é a exata representação de meu ser (Hebreus 1:3) 

Ele veio para demonstrar que Eu estou por ti, não contra ti (Romanos 8:31) 

E para dizer que não estou a levar em conta os teus pecados, (2 Coríntios 5:19) 

Jesus morreu para que tu e Eu pudéssemos ser reconciliados (2 Coríntios 5:19) 

A Sua morte foi a minha expressão suprema de amor por ti (1 João 4:10) 

Eu desisti de tudo o que amava para poder obter o teu amor (Romanos 8: 32) 

Se receberes o presente de meu filho Jesus, recebes-me a mim (1 João 2:23) 

Então, nada jamais poderá separar-te de meu amor (Romanos 8:38-39) 

Vem para casa e haverá a maior festa que nos céus já foi vista (Lucas 15:7) 

Eu sempre fui Pai, e sempre serei o teu Pai (Efésios 3:14-15) 

A minha pergunta é... Queres tu ser meu filho? (João 1:12-13) 

Estou aguardando por ti. (Lucas 15:11-32) 
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                                Da Infância à Juventude 

                      Aprendendo com Jesus 
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Pai e Mãe

São dois esteios de luz na Terra, na 

vida dos filhos: pai e mãe! 
Sejam o que forem, o dever dos filhos 

é, pois, obedecer a seus genitores, 
enquanto se encontrem sob a direção do 

lar onde nasceram. O carinho e a gratidão 
para com os pais dar-lhes-ão novas forças 

para as lutas de cada dia, e mesmo ideias 
de renovação dos próprios costumes, 

no campo da vivência lar e filhos. 
Estás no mundo por 

misericórdia de Deus, que usa o 

processo da reencarnação, 
lei universal que opera em todos 

os mundos habitados, e é nesta 
oportunidade valiosa que deves 

usar de gratidão para com 
aqueles que, diante do Senhor, são teus 

tutores. 
Filho, une-te a teus pais, no amor de 

Jesus, que esse  amor transmutar-se-á em 
luz para o teu caminho! Se desprezares 

teus pais, esse gesto será semente que 
poderá dar frutos correspondentes ao 

plantio. 
Observemos que a própria lei antiga 

pede respeito aos pais, para que possamos 

desfrutar, na Terra, longos dias de paz, 

nascida da consciência estabilizada pelo 
coração!... Esse é o nosso dever. 

Sejam o que forem os pais, merecem 
o nosso amparo, gratidão e ajuda! 

Eles receberão nossas luzes, pelos 
caminhos que trilharmos, pela conduta que 

assimilamos de Jesus. O lar é e pode ser a 
célula da sociedade. Faltando harmonia nos 

lares, faltará segurança nos povos. 
Eis porque a Doutrina Espírita trabalha 

e se esforça para o nascimento do Culto do 

Evangelho em casa, como sendo 
marco divino, anunciando a felicidade para 

a família! O pai e a mãe podem e devem 
representar Jesus e Maria para os filhos 

que nasceram do fruto do amor em família, 
despertando o Mestre nos corações, com 

a força da alegria e da esperança, 
formando assim todos os sentimentos 

no amor. 
Lembra-te de que deves honrar pai e 

mãe, e quando saíres do teu lar, respeita 
os outros pais, que não são os teus, como 

se o fossem, mantendo a gratidão por 
todos eles, que o Senhor não Se esquecerá 

do que fazes de bem por onde andares.  
 

 

 
 

 

In: “Assimilação Evangélica” – João Nunes Maia / Espíritos Diversos – Bezerra de Menezes 
 
 

 

 

 
 
 

Caça-palavra 
 
 

 

 

Vamos buscar no quadro ao lado 

as palavras abaixo: 
 

Pai / Carinho 

Gratidão / Luzes 

Renovação / Lar 
Vivência / Conduta 

Caminhos / Jesus  
Harmonia / Mestre  
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RESPOSTA 

 

Caça-palavra 
AGOSTO / 2019 

 
 
 

 
 
 
 


