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“Grande é, em verdade, a seara, mas os
obreiros são poucos.”
(Lucas 10:2)

Que das esferas mais altas todos
possamos receber em abundância
Amor Divino a nos preencher
de forças e de sabedoria a fim de
atuarmos conscientemente na
Seara do Senhor, de modo a, pouco
a pouco, nos revelarmos aqueles
que, por sua boa vontade, se fazem
Servidores da Luz.
Feliz Natal,
A Direção

Árvore

de Natal

______________ *Paz*
______________*União*
_____________*Alegrias*
____________*Esperanças*
___________*Amor*Sucesso*
__________*Realizações *Luz*
_________*Respeito*Harmonia*
________*Saúde**Solidariedade*
_______*Felicidade *-*Humildade*
______*Confraternização*-*Pureza*
_____*Amizade*-*Sabedoria*Perdão*
____*Igualdade*Liberdade**Boa Sorte*
___*Sinceridade*Estima*-*Fraternidade*
*Equilíbrio*-*Dignidade*-*Benevolência*

Fonte: Internet

ESTUDANDO KARDEC
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – Cap. XX – item 5 – Obreiros do Senhor
Aproxima-se o tempo em que se
cumprirão as coisas anunciadas para a
transformação da Humanidade. Ditosos serão
os que houverem trabalhado no campo do
Senhor, com desinteresse e sem outro
móvel, senão a caridade! Seus dias de
trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que
tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito
a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e
unamos os nossos esforços, a fim de que
o Senhor, ao chegar, encontre acabada a
obra”, porquanto o Senhor lhes dirá: “Vinde
a mim, vós que sois bons servidores, vós que
soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e
às vossas discórdias, a fim de que daí não
viesse dano para a obra!” Mas, ai daqueles
que, por efeito das suas dissensões,
houverem retardado a hora da colheita, pois
a tempestade virá e eles serão levados no
turbilhão! Clamarão: “Graça! graça!” O
Senhor, porém, lhes dirá: “Como implorais
graças, vós que não tivestes piedade dos

vossos irmãos e que vos negastes a
estender-lhes as mãos, que esmagastes o
fraco, em vez de o amparardes? Como
suplicais graças, vós que buscastes a vossa
recompensa nos gozos da Terra e na
satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a
vossa recompensa, tal qual a quisestes.
Nada mais vos cabe pedir; as recompensas
celestes são para os que não tenham
buscado as recompensas da Terra.”
Deus procede, neste momento,
ao censo dos seus servidores fiéis e já
marcou
com
o
dedo
aqueles
cujo
devotamento é apenas aparente, a fim de
que não usurpem o salário dos servidores
animosos, pois aos que não recuarem diante
de suas tarefas é que ele vai confiar os
postos mais difíceis na grande obra da
regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão
estas palavras: “Os primeiros serão os
últimos e os últimos serão os primeiros no
reino dos céus.” — O Espírito de Verdade.

Ressonânciâs do Nâtâl
Na paisagem fria e sem melhor acolhimento,
a única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais.
Não havia outro lugar que O pudesse receber.
O mundo, repleto de problemas e de vidas
inquietas, preocupava-se com os poderosos do
momento e reservava distinções apenas para os
que se refestelavam no luxo, bem como no prazer.
Aos simples e desataviados sempre se dedicavam a indiferença, o desrespeito, fechandolhes as portas, dificultandolhes os passos.
Mas hoje, tudo permanece quase que da mesma
forma.
Não obstante, durante
aquela noite de céu transparente e estrelado, entre
os animais domésticos, em
uma pequena baia usada
como berço acolhedor, nasceu Jesus, que transformou
a estrebaria num cenário de
luzes inapagáveis que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos
séculos, em quase dois mil
anos...
Inaugurando a era da
humildade e da renúncia,
Jesus elegeu a simplicidade,
a fim de ensinar engrandecimento íntimo como condição única para a felicidade
real.
O Seu reino, que então
se instalou naquela noite de
harmonias cósmicas, permanece ensejando oportunidades de redenção a todos quantos se resolvam
abrigar nas suas dependências.
E o Seu nascimento
modesto continua produzindo ressonâncias históricas, antes jamais previstas.
Homens e mulheres, que tomaram contato
com Sua notícia e mensagem, transformaram-se,
mudando-se-lhes o roteiro de vida e o comportamento, convertendo-se, a partir de então, em
luzeiros que apontam rumos felizes para a Humanidade.
Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo
desde aquela época, inumeráveis.

Governantes poderosos estabeleceram reinos
e impérios, que pareciam preparados para a
eternidade, e ruíram dolorosamente.
Artistas e técnicos, de rara beleza e profundo
conhecimento, criaram formas e aparelhagens
sofisticadas para tornarem a Terra melhor, e desapareceram.
Ditadores indomáveis e aristocratas incomuns
surgiram no proscênio terrestre, envergando posição, orgulho e superioridade, que o túmulo silenciou.
...Estiveram, por algum
tempo, deixando suas pegadas fortes, que tornaram
alguns odiados, outros rechaçados e sob o desprezo
das gerações posteriores.
Jesus, porém, foi diferente.
Incompreendido, o Cantor do Amor aceitou a cruz
para não anuir com o crime,
e abraçou a morte para não
se mancomunar com os
mortos.
Por isso, ressurgiu, em
triunfo e grandeza, permanecendo o Ser mais perfeito que jamais esteve na
Terra, como
modelo que
Deus nos ofereceu para Guia.
Quando a Humanidade
experimenta dores superlativas, quando a miséria socioeconômica
assassina
milhões de vidas que estertoram ao abandono; quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas; quando a violência enlouquece e
mata; quando os tóxicos
arruínam largas faixas da
juventude mundial, ao lado
de outros males que atestam a falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus,
convidando à reflexão, ao amor e à paz, enquanto as ressonâncias do Seu Natal falam em silêncio: Ele, que tem salvado vidas incontáveis, pede
para que tentes fazer algo, amando e libertando
do erro pelo menos uma pessoa.
Lembrando-te dEle, na noite de Natal, reparte
bondade, insculpe-O no coração e na mente, a
fim de que jamais te separes dEle.

Inaugurando a

era da humildade
e da renúncia,

Jesus elegeu a
simplicidade,

a fim de ensinar

engrandecimento
íntimo como

condição única
para a
felicidade real.

In: Momentos Enriquecedores – Divaldo Pereira Franco/Joanna de Ângelis.
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As formiguinhas convidam todos a participarem do

Bazar Beneficente de Natal

Local: salão da Igreja Ortodoxa São Jorge: Av. Ana Costa, 325
(em frente ao supermercado Extra)

Dias 9 e 10 de dezembro (sexta e sábado) das 14h às 20h
Dia 11 de dezembro (domingo) das 9h às 18h
*artesanatos em geral
*bijuterias *bolsas e calçados * enxovais
*chocolates *roupas * bordados
*salgados e doces
*livros espíritas com 30% de desconto

Contamos com a presença de todos!

Venham prestigiar o

Bazar do C.E.U.!
 Palestrantes do Mês de Dezembro

Terça-feira
6

Cavour Crispim Neto

Sexta-feira
2

Jaime Togores

Quarta-feira
7

Maria Alva Grijó

Sábado

3 Eulália Bueno
BAZAR DE NATAL

SEXTA – DIA 9 / SÁBADO – DIA 10 / DOMINGO DIA 11
VIDE ANÚNCIO NO ALTO DA PÁGINA

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

O C.E.U. encerrará as atividades
de 2011 no dia 07 de dezembro,
reiniciando-as em

02 de janeiro de 2012.

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
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RECRELUZ
Evangelho para a infância e a juventude

Aprende a escrever na areia
Dois amigos, Mussa e Nagib, viajavam pelas longas estradas que recortam as montanhas da
Pérsia. Eram nobres e ricos e faziam-se acompanhar por servos, ajudantes e caravaneiros.
Chegaram, certa manhã, às margens de um grande rio barrento e impetuoso. Era preciso
transpor a corrente ameaçadora. Ao saltar, porém, de uma pedra, Mussa foi infeliz e caiu no torvelinho espumejante das águas em revolta. Teria ali perecido, arrastado para o abismo, não fosse Nagib. Este, sem a menor hesitação, atirou-se à correnteza e livrou da morte o seu companheiro de
jornada.
Que fez Mussa?
Ordenou que o mais hábil de seus servos gravasse na face lisa de uma grande pedra, que ali
se erguia, esta legenda admirável:

Viandante:
Neste lugar,
com risco da
própria vida,
Nagib salvou,
heroicamente,
seu amigo Mussa

Feito isso, prosseguiram, com suas caravanas. Pelos
intérminos caminhos de Allah
Cinco meses depois, em viagem de regresso, encontraram-se os dois amigos naquele mesmo local perigoso e
trágico. E, como estivessem fatigados, resolveram repousar
à sombra acolhedora do lajedo que ostentava a honrosa inscrição. Sentados, pois, na areia clara, puseram-se a conversar. Eis que, por motivo fútil, surge, de repente, grave desavença entre os dois companheiros.
Discordaram. Discutiram. Nagib, exaltado, num ímpeto de cólera, esbofeteou brutalmente o amigo.
Que fez Mussa? Que farias tu, em seu lugar?

Mussa não revidou a ofensa. Ergueu-se e, tomando tranquilo o seu bastão, escreveu na areia
clara, ao pé do negro rochedo:

Viandante:
Neste lugar, por motivo fútil,
Nagib injuriou, gravemente, seu amigo Mussa.
Surpreendido com o estranho proceder, um dos ajudantes de Mussa observou respeitoso:
–Senhor! Da primeira vez, para exaltar a abnegação de Nagib, mandastes gravar, para sempre, na pedra, o feito heroico. E agora, que ele acaba de ofender-vos tão gravemente, vós vos limitais a escrever na areia incerta o ato de covardia! A primeira legenda, ó xeique, ficará para sempre.
Todos os que transitarem por este sítio dela terão notícia. Esta outra, porém, riscada no tapete de
areia, antes do cair da tarde terá desaparecido como um traço de espuma entre as ondas buliçosas
do mar.
– A razão é simples. O benefício que recebi de Nagib permanecerá, para sempre, em meu
coração. Mas a injúria... essa negra injúria... escrevo-a na areia, como um voto, para que, se depressa daqui se apagar e desaparecer, mais depressa ainda desapareça e se apague de minha lembrança!
Eis a sublime verdade, meu amigo! Aprende a gravar, na pedra, os favores que receberes, os
benefícios que te fizerem, as palavras de carinho, simpatia e estímulo que ouvires.
Aprende, porém, a escrever, na areia, as injúrias, as ingratidões, as perfídias e as ironias que
te ferirem pela estrada agreste da vida.
Aprende a escrever assim, na pedra... Aprende a escrever, assim, na areia... e serás feliz.
In: Mil Histórias Sem Fim – Malba Tahan
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