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Editorial 
 

 
 

Neste ano, no dia 24 de Outubro, 

sábado, vamos festejar o nosso 
aniversário de 27 anos de atividades. 

Para relembrar, o nosso “CEU-

COMPANHEIROS ESPÍRITAS UNIDOS”, teve 

seu início em 01\10\1983, portanto, há trinta 

e dois anos, quando algumas pessoas , a fim 

de estudar a Doutrina Espírita, passaram a se 

reunir na casa de  um deles , na rua 
Tocantins, 20. 

Com o passar do tempo, mais pessoas 

foram se juntando ao Grupo e houve a 

necessidade de se formar uma Associação 

Jurídica, cujo objetivo era a divulgação e o 

engrandecimento da Doutrina Espírita, sob a 

égide da Codificação de Allan Kardec. Foi 
assim que, no dia 25 de Outubro de 1988, 

surgiu a nossa Entidade. 

A primeira Diretoria da nova Casa era, 

então, constituída pelos seguintes 

companheiros: RUTH  FILGUEIRAS MONTE  

ALEGRE, AMÉLIA MARIA  DE  CARVALHO, 
ROSA CHEUNG MIN YEE, ROSANA SÉRGIO DE 

SÁ , DURVAL CÍTERO , RUTH RAMOS 

CARVALHÃES, IRENE SÉRGIO DE SÁ, 

ELEONOR RIBEIRO DE ANDRADE , MARIA 

ANDRADE FILGUEIRAS E  MARIA APARECIDA 

RAGUZZINO. 

A primeira sede foi na Rua Tocantins, 30. 
Em 27\12\1990, passou para a Rua Álvaro 

Alvim, 181. Com o crescimento do número de 

frequentadores, passou para a Rua Benjamin 

Constant, 164. E desde 28/12/1998, portanto 

há 17 anos, estamos domiciliados na Rua 

Comendador Alfaia Rodrigues, 67, Embaré. 

A casa conta com uma oficina de costura, 
administrada por abnegadas companheiras 

que confeccionam enxovais para recém-

nascidos, em atendimento a famílias carentes. 

Há, para o público em geral, palestras 

evangelizadoras e passes. Um agendamento 
prévio permite aos frequentadores receberem 

atendimento espiritual individualizado.  

      A área de Ensino oferece cursos regulares 

da Doutrina Espírita de acordo com a FEB 

(Federação Espírita Brasileira) e a FEESP 

(Federação Espírita do Estado de São Paulo), 

contemplando adultos bem como crianças e 
jovens. O espaço desses últimos é o Recreluz, 

em que desveladas monitoras encaminham   

os pequenos na educação espiritual. 

O Serviço Social, em benefício da 

comunidade, fornece mensalmente Cestas 

Básicas a famílias carentes cadastradas. 

Nossa Casa, embora singela, procura  
não se desviar dos objetivos iniciais da época 

de sua fundação, ou seja, estudar, divulgar e 

engrandecer a Doutrina Espírita, de acordo 

com a Codificação de Allan Kardec, e sempre 

contando com a colaboração e a orientação 

dos Mentores do Plano Espiritual, distribuindo 

a todos que a frequentam  energias de Paz, 
Amor, Saúde, Harmonia e Equilíbrio. 

Venham comemorar conosco o nossos  

27 anos no dia 24\10\2015, a partir das 17h 

horas. 

Contaremos com a presença da nossa 

Presidente de Honra, Dona Maria Peirão, com 
seus 91 anos bem vividos, parte dos quais 

dedicados à Casa. Também contaremos com   

a presença de Miriam Eliseu Matos, nossa 

Diretora Espiritual, que por 25 anos vem se 

dedicando à Casa; de Ermelinda Santos  

Barros, uma das fundadoras da Casa, ainda  

na ativa; e do Sr. Arthur Justo,  com 25  anos 
de trabalho.   

Os membros da atual Diretoria aqui 

estarão para receber a todos com o merecido 

carinho. 

Osvaldo de Oliveira  
Vice-presidente

         

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XX – Instrução II – Missão dos Espíritas
 

 

Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos 

concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados 
para o Espiritismo, muitos se desviaram da 

senda! Atentai, pois, no vosso caminho, e 
buscai a verdade. Perguntareis, então: Se entre 

os chamados para o Espiritismo, muitos se 

transviaram, como reconhecer os que se acham 
no bom caminho? 

R – Podeis reconhecê-los pelos ensinos e a 

prática dos verdadeiros princípios da caridade; 
pela consolação que distribuírem aos aflitos; 

pelo amor que dedicarem ao próximo; pela sua 
abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-

los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, 

porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os  
que a seguem são os escolhidos, que vencerão.  
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Filiações 

FEB – Federação Espírita Brasileira 

   FEESP – Federação Espírita do Estado de 

São Paulo  

USE – União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo 

USE – União das Sociedades Espíritas – 

Intermunicipal de Santos – SP 
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www.centroceu.com.br 
E-mail 
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Reuniões Públicas 
 

Terças e Quartas-feiras: 15h30min 

Palestra, Passe e Triagem  
 

 

Sextas-feiras: 20h30min 
Palestra, Passe e Triagem 

 

 

Sábados: 18h  -  Palestra e Passe 
 

 

Procure chegar pelo menos 
15 minutos antes do início. 

 

 

A palestra faz parte do 

tratamento espiritual.   

 

 

E E

Evangelização Infantil 

Sábados - das 10h às 11h30min 
 

 

Biblioteca do C.E.U. 
 

Leia Kardec 

Instrua-se, atualize-se! 
Serviço gratuito  

 

 
 

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos  

 

 

ASSOCIE-SE AO C.E.U. 
 

Este mês será no terceiro sábado 
As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !! 

 
                                       O jovem de hoje é o homem de amanhã. 
                                       Os tempos mudam e não podemos 

querer sujeitá-los ao nosso modelo. Qualquer coação paterna só 
poderá afastá-los de casa e da família, lançando-os a meios e 
companhias perigosos. A verdadeira educação é o equilíbrio 

entre o amor e a compreensão. A energia paterna e a disciplina 
filial brotam naturalmente entre essas duas margens, fluindo 
como as águas de uma fonte na paisagem da vida. 

  
Trecho do artigo publicado originalmente na coluna dominical "Chico 

Xavier pede licença"  do jornal Diário de S. Paulo, na década de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PALESTRAS DO MÊS DE OUTUBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
2 Rose Caichjian 

 

Allan Kardec 
3 João Antônio F. Garcia 

6 Silvia Helena Vicente  

Maria,  

Mãe de Jesus 
7 Roseana Armênio Caichjian 

9 Dárcio Destro 

10 Ana Maria Nogueira 

13 Fátima Soeira  

Evangelização 

do Médium 
14 Rubens Tavares Lima 

16 Jaime Togores 

17 Reinaldo Marangoni 

20 Miriam Eliseu Matos A Finalidade 

das Casas 

Espíritas 
21 Osvaldo de Oliveira 

23 Simone Quidicomo 

24 Leonardo Henrique  TEMA LIVRE 

27 Rodolfo Calcabrini Deixai Vir a 

Mim os 

Pequeninos 
28 José Antônio Evangelista 

30 Idalina Soares Gomes 

31 Márcio Pires 
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O C.E.U. parabeniza  

os professores  
pelo seu dia 

 
“Ensinar é um exercício de imortalidade.  
De alguma forma continuamos a viver naqueles 
cujos olhos aprenderam a ver o mundo               
pela magia de nossa palavra. 
O Professor, assim, não morre jamais.” 

 

(Rubem Alves) 

 

http://www.centroceu.com.br/
mailto:ceuespiritasunidos@gmail.com


 

 
 

A Justiça Divina Segundo o Espiritismo 
____ de 17 a 23 de outubro de 2015  –  sempre  às 19h30min ____ 

 
 

DATA/LOCAL MUSICAL PALESTRANTE  TEMA 
 

17/10/15 

R. Campos 
Melo. 312 

 

Peça Teatral: 

“Marcel, o Menino 
do Nº 4” 

 

 

Heloísa Pires 
(SP) 

 

A Justiça Divina 
Segundo o 
Espiritismo 

 

18/10/15  
R. Santos 

Dumont. 227 

Coral Vozes  

do C.E. Nosso Lar 
(Peruíbe) 

 

Ana Tereza 
Camasmie (RJ) 

 

Céu e Inferno:  
Mito ou Verdade? 

 

19/10/15 
R Pará, 33 

Coral da Assoc. 
Espírita Jesus e a 

Caridade 

 

Drª.  Ana Cláudia 
Arantes (SP) 

A Morte é um Dia 
que Vale a Pena 

Viver 

20/10/15 
Av. Washington 

Luiz, 443  

 

Ondamar e Eliana 

 

Davidson Lemela 
(Santos) 

 

Prisões da Alma: 

Justiça ou Vingança? 
 

21/10/15 
Rua Carvalho de 
Mendonça, 79 

 

Violões Poema 
Azul 

Sueli Lopes 
Fernandes 

 

Há Muitas Moradas 
na Casa do Pai 

 

22/10/15 
R Pará, 33 

Coral da Assoc. 
Espírita  Jesus e a 

Caridade 

Roosevelt 
Andolphato Thiago 

(Barra Bonita – SP) 

 

A Justiça como 
Caminho para a Paz 

 

23/10/15 

R. Campos 
Melo. 312 

 

Peça Teatral: 
“Angéle, Nulidade 

sobre a Terra” 

 

Adeilson Sales 

(Recife – PE) 

 

A Justiça Divina nas 

Relações Familiares 
 

* Uma realização da 

USE – União das Sociedades Espíritas - Intermunicipal de Santos 

Juntos, podemos fazer mais ! 
 

Vamos comemorar juntos essa alegria! 

         C.E.U.         27 ANOS
                      Dia 24 de outubro 

            Horário: 17h 

                   Musical: Marcos Paulo ao Violão 

               Palestra: Leonardo Henrique 
  
 

 
 

 

 

 

 

         Contamos com sua presença! 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 

TESOUROS VERDADEIROS 
 

    Lucas era um menino que vivia descontente com a 
vida. De família amorosa, mas pobre, ele sentia-se 
inferior aos colegas da escola que tinham condição 
melhor que a dele. 
    Nesse dia especialmente ele voltou para casa triste e 
angustiado. Na hora da oração em conjunto que faziam 
todas as semanas — o Evangelho no Lar —, Lucas 
mostrava-se carrancudo, desgostoso. Após lerem um 
trecho do Evangelho, em que Jesus falava sobre a 
necessidade de se fazer o bem ao próximo, cada um deu 
a sua opinião. Ao chegar a vez dele, Lucas disse cheio de 
irritação: 
    — Falar é fácil! Como fazer caridade se não temos 
nada? Nós é que precisamos da caridade das pessoas!... 
Pelo menos no dia das crianças eu gostaria de receber 
um presente! 
    A mãe ouviu e depois, com seriedade, esclareceu: 
    — Eu sei, meu filho. Mas, como não temos nada? Falta 
comida em casa? Você e seus irmãos não têm o que 
vestir ou calçar? Falta-lhes material escolar, livros? 
    Os dois outros irmãos, José e Márcio, balançaram a 
cabeça negativamente: 
    — Não estou falando “dessas coisas” de todo dia, 
mamãe. Queria passear com os colegas, ter roupas 
novas, viajar, entende? Meus amigos sempre chegam 
contando o que fizeram no final de semana; eu fico 
calado porque nunca tenho nada para contar. Somos 
pobres! — responde Lucas, inclinando a cabeça. 
    O pai, que se mantivera calado, considerou: 
    — Como não temos nada, Lucas? Temos coisas muito 
mais importantes e verdadeiras que recebemos de Deus 
para administrar! 
    — O que, por exemplo, papai? — indagou o garoto 
irritado. 
    — Administrador não é só aquele que cuida de bens 
materiais, como dinheiro e autoridade. É também aquele 
que cuida dos recursos que lhe foram confiados por 
Deus, como o corpo perfeito, saúde, poder trabalhar, 
facilidade de aprender, amigos verdadeiros, nosso lar e, 
sem dúvida, o tempo que temos à nossa disposição. 
Todas essas coisas não são tesouros que Deus nos dá?... 
    — É verdade, pai. Mas eu me referia às coisas que eu 
gostaria de ter e que não tenho. 
    O pai sorriu de leve e lembrou: 
    — Eu sei, filho. Mas seus colegas 
de escola possuem todas essas 
dádivas? Pense! Todos eles estão 
bem? Estão em paz? 
    O menino pensou nos colegas e 
lembrou: 
    — Bem. O Vítor ganhou um skate e 
se machucou, quebrando a perna; 

está engessado. O pai do Fernando, que tem uma grande 
empresa, está sem dinheiro e vai fechá-la, foi o que ouvi 
dizer. O Tito e a família foram viajar esta semana e 
sofreram um acidente; felizmente, parece que estão 
bem. Ah, a Melina! Ela me contou que seus pais vão se 
separar... O Felício tem um irmão que tem problema e 
não consegue aprender! O Hugo... 
    O pai, que o ouvia em silêncio, considerou: 
    — Você vê como esses valores são importantes? A 
saúde, a união da família, saber lidar com os recursos que 
temos, entre outras coisas... Entendeu? 
    Lucas balançou a cabeça, concordando com o pai: 
    — É verdade, papai! Não havia pensado nisso. Nós 
temos menos dinheiro, mas nada nos falta. Estamos bem, 
com saúde, inteligência para aprender e estudar, temos 
um lar verdadeiro e nos amamos. 
    Lucas levantou-se e abraçou o pai, a mãe e os dois 
irmãos. 
    Em seguida, emocionado, o pai convidou a todos para 
a prece final, que Lucas fez questão de fazer: 
    — Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que 
temos recebido em nossa vida. Especialmente pelo dia 
de hoje e pela nossa reunião. Vejo agora como somos 
felizes aqui em casa. Abençoa a todos os nossos 
parentes, colegas e amigos, e o emprego do papai, que 
nos dá meios de viver bem. Assim seja!   
    Ao terminar a oração, todos estavam contentes, e 
Lucas completou: 
    — Tenho orgulho de pertencer a esta família! 
Obrigado, papai. Obrigado, mamãe! E, pensando na 
leitura que fizemos, lembrei que podemos fazer a 
caridade aos outros, através de nossos atos, do carinho, 
da atenção, de uma palavra amiga.  
    O pai sorriu e, concordando: 
    — É isso mesmo, meu filho. Não precisamos de 
dinheiro para ajudar as pessoas. Basta boa vontade e 
desejo de servir.  
    Depois, ele parou de falar e sorriu: 
    — Estava esquecendo que tenho uma surpresa para 
contar a vocês hoje. Sabem o que é? Recebi um aumento 
e pensei de irmos viajar para a casa dos avós. O que 
acham? 
    Todos pularam de alegria! Os meninos adoravam ir 

para a casa dos avós, que também 
ficariam felizes de poderem vê-los. 
    — Que bom! Será nosso presente 
do Dia das Crianças!   

 
 

    Naquela noite todos dormiram 
bem, especialmente Lucas, que se 
sentia agradecido a Deus por tudo 
que lhe dera. 

 

In: Revista "O Consolador" – Célia X. Camargo / MEIMEI 

3 

http://www.oconsolador.com.br/ano8/389/epc1.jpg

