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       Oração pelo Brasil  
                Por Eurípedes Barsanulfo 

 

 
  

Senhor! 

     Tu nos deste o Brasil por pátria de luz 

para o trabalho. 

     Ajuda-nos a viver de modo a nos 
transformarmos nos teus braços no 

mundo. 
     Contudo, nesta hora grave, pela qual 

passa o povo brasileiro, faze com que os 
ensinamentos do Cristo nos permita 

contribuir de forma lúcida e competente. 
     Então, Senhor, concede-nos o 

momento para pedirmos por esta nação e, 
sobretudo, por nossa gente: 

– Que nenhum brasileiro seja o símbolo da 
guerra; 

 

 
– Que nenhum de nós fomente a discórdia 

e a desunião; 
– Que nas lutas da vida nossas armas 

sejam a honestidade, a bondade, a 
dignidade e a força irrefreável do labor; 

– Que nossas críticas ferinas sejam 
transmutadas no apoio moral e na ordem 

que do alto emana: Pacificai! 

– Que as disputas no cenário político sejam 
um convite à reflexão; e que o refletir 

traduza a necessidade da ação por meio da 
disciplina e da democracia conscientes. 

                Assim Seja! 
 

 
 

918. Por que indícios se pode reconhecer 

em um homem o progresso real que lhe 
elevará o Espírito na hierarquia espírita? 

● Verdadeiramente, homem de bem é o 

que pratica a lei de justiça, amor e 
caridade, na sua maior pureza. Se 

interrogar a própria consciência sobre os 
atos que praticou, perguntará se não 

transgrediu essa lei, se não fez o mal, se 

fez todo o bem que podia, se ninguém tem 
motivos para dele se queixar, enfim se fez 

aos outros tudo que queria que lhe 
fizessem. 

● Faz o bem pelo bem, sem esperança de 

recompensa e sacrifica o seu interesse 
pela justiça. 

● É bom, humano e benevolente para com 
todos, porque vê irmãos em todos os 

homens, sem distinção de raças ou  
crenças. 

● Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, 

considera essas coisas como um depósito, 

do qual deve usar para o bem, e disso não 

se envaidece, por saber que Deus, que os 
deu, também pode tirá-los. 

● Se a ordem social colocou homens sob 

sua dependência, trata-os com bondade e 
benevolência, porque são seus iguais 

perante Deus. Usa de sua autoridade para 
lhes erguer a moral e não para esmagá-

los com seu orgulho. 

● É indulgente para com as fraquezas 

alheias, porque sabe que também precisa 
da indulgência dos outros e se lembra 

destas palavras do Cristo: “Que aquele 
que estiver sem pecado atire a primeira 

pedra”. 

● Não é vingativo: a exemplo de Jesus, 

perdoa as ofensas, para só se lembrar dos 
benefícios, pois sabe que, será perdoado 

na medida em que tiver perdoado. 

● Respeita em seus semelhantes, todos os 
direitos decorrentes da lei natural, como 

desejaria que respeitassem os seus. 

   ESTUDANDO KARDEC 
O Livro dos Espíritos – Livro Terceiro – Cap. XII  

Da Perfeição Moral – Caracteres do Homem de Bem 
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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, é dia de ... 
 
 

 

 

Não percam!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

PALESTRAS DO MÊS DE SETEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

3 Carmen Silvia Perez Vasques  
A Paz no 

Mundo 
4 José de Abreu (Zezinho) 

6 Simone Quidicomo 

7 Simone Quidicomo 

10 Silvia Helena Vicente  

Ensinamentos 
de Emmanuel 

11 José Antônio Evangelista 

13 João Antônio Filippini Garcia 

14 Eliana Barrozo Prugner 

17 Gisleide Ap. Nascimento  

A Eficácia da 

Prece 
18 Drª. Tereza Cristina Or 

20 Nilton Jr. 

21 Cristina Fosaluza 

24 A agendar  
Suicídio 25 A agendar 

27 A agendar 

28 A agendar 
 

“Hoje é o tempo mais valioso que o Senhor nos 
concede, a fim de que possamos solucionar os 
nossos problemas e fazer o melhor.” 

Emmanuel 

 
 

“Amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, 
que desejaríamos que nos fosse feito.”        (LE 886) 

Doação 
Não importa o valor e sim a atitude. 

 
 

Não deve haver qualquer outro motivo por trás da 

doação, que não seja a gratidão pelas bênçãos 
recebidas na vida. 

O C.E.U.  agradece sua contribuição 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntos, podemos fazer mais ! 
E disse Jesus a Ismael: 

“(...) Na pátria dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o Cristianismo redivivo na 
sua primitiva pureza. (...) Procurarás, entre as agremiações da Doutrina, aquela que 

possa reunir no seio todos os agrupamentos: colocarás aí a tua célula; (...) a caridade 
pura deverá ser a âncora da tua obra e valerá mais que todas as ciências e as filosofias.” 

Ismael, na condição de trabalhador devotado da seara do Cristo, cumpre fielmente a 
sua missão, e na Federação Espírita Brasileira, assenta a sua tenda de trabalho, tendo 

como base o seu lema imortal: "Deus, Cristo e Caridade". 
Em 1889, Bezerra de Menezes assumiu a direção da Federação. Ela é o norte a guiar 

as Entidades a ela vinculadas e trabalha incansavelmente pela unificação, cuja semente 
foi lançada pelo próprio Jesus quando disse: "Nisto, conhecerão todos que sois meus 

discípulos, se tiverdes amor uns aos outros". -(João, 13: 34-35) 
Com estas palavras, o Mestre nos alertava para a necessidade da união, pois só 

assim seremos fortes. 
 Kardec ouviu do Espírito da Verdade: "Espíritas! Amai-vos, este o primeiro 

ensinamento; instruí-vos, este o segundo" (ESE- cap. VI - item5) 
Algum tempo depois, é o nosso apóstolo e mentor Bezerra de Menezes quem nos 

ensina: 
"Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista". 

67ª 
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                                Da Infância à Juventude 

                      Aprendendo com Jesus 
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   IDADE DE SER FELIZ 

                          por Mário Quintana
 

Existe somente uma idade para a gente ser feliz, 

somente uma época na vida de cada pessoa em que é 

possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para 

utilizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. 

Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver 

apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer. … Fase 

dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança e vestir-se 

com todas as cores e experimentar todos os sabores (...). Tempo de entusiasmo e coragem em que 

todo desafio é um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo de novo, e 

quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se PRESENTE e tem a 

duração do instante que passa”. 

 
 E “O Evangelho Segundo o Espiritismo” nos aconselha:  

“Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em 
repelir os prazeres que a condição humana permite. (...) Sede felizes! Mas que na vossa felicidade não 
entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus”. (ESE capítulo 17- item10) 

Caça-palavra  
 
 

 

 

 

 

 

Enquanto refletimos 
nas mensagens  
dos textos, 
busquemos  
no quadro as  
palavras abaixo: 
 

Presente 

Feliz  

Instante 

Vida 

Semelhança 

Desfrutar 

Intensidade 

Sonhar 

Época 

Planos  

Energia 

Prazer 

Fugaz  
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                                Da Infância à Juventude 

                      Aprendendo com Jesus 
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Resposta 
 

Caça-palavra  
setembro/2019 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


