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Tempo de Natal
Senhor Jesus!…
Ante o Natal
Que nos refaz na Terra o mais formoso dia,
Somos gratos a todos os irmãos,
Que Te festejam,
Entrelaçando as mãos
Nas obras do progresso.
Vimos também Te trazer a nossa gratidão
Pela fé que acendeste
Em nosso coração.
Mas, se posso, Jesus, desejo Te expor
Falando de progresso, Te rogo, se possível,
Guiar os homens e as mulheres,
Sejam de qualquer nível,
Para que inventem, onde estejam,
Novos computadores
Que consigam contar
As crianças que vagam nos caminhos,
Sem apoio e sem lar,
E os doentes cansados e sozinhos,
Presos no espaço de ninguém,
Para que se lhe dê todo o amparo do Bem.
Auxilia, Senhor, a humana inteligência
A fabricar foguetes

Dentro de segurança que não erra,
Que possam transportar
Remédio, alimento e socorro,
Onde a dor apareça atribulando a Terra.
Que o mundo Te receba as bênçãos naturais,
Doando mais amor aos animais,
Que nunca desampare as árvores amigas,
Não envenene os ares,
Nem tisne as fontes, nem polua os mares.
Que o ódio seja, enfim, esquecido, de todo,
Que a guerra seja posta nos museus,
Que em todos nós impere
O imenso amor de Deus.
Que o Teu Natal se estenda ao mundo inteiro
E que, pensando em Teu amor,
De cada amanhecer
Que todos resolvamos a fazer
Um dia novo de Natal…
E que, encontrando alguém,
Possamos repetir, tocados de alegria,
De paz, amor e luz:
– Companheiro, bom dia,
Hoje também é dia de Jesus.
In: “Dádivas de Amor” – Francisco C. Xavier / Maria Dolores

ESTUDANDO KARDEC

O Evangelho Segundo o Espiritismo – Capítulo IX – Bem Aventurados os Brandos e Pacíficos
1- Por que Jesus reprova tão severamente até
mesmo o uso de uma simples palavra
ofensiva contra o seu semelhante?
R- Porque toda palavra ofensiva exprime um
sentimento contrário à lei do amor e da
caridade, cujo objetivo é regular as relações
dos homens e manter entre eles a concórdia e
a união.
2- “Bem aventurados aqueles que são
brandos, porque eles possuirão a Terra” – O
que dizia Jesus por estas palavras?
R- Por essas palavras Jesus quer dizer que os
bens da Terra estão em poder dos violentos,
em prejuízo dos que são brandos e pacíficos,
a quem frequentemente falta o necessário,
enquanto os outros dispõem do supérfluo. E
promete que justiça será feita assim na terra
como no céu.
3- Em que resulta o exercício da
benevolência?
R- A benevolência para com os semelhantes
produz em resultado a afabilidade e a doçura.

Entretanto, nem sempre se deve fiar nas
aparências, pois a educação e o traquejo do
mundo podem dar o verniz dessas qualidades
O mundo está cheio das pessoas que têm o
sorriso nos lábios e o veneno no coração; que
são brandas, contanto que nada as
machuque; mas, que mordem à menor
contrariedade; que possuem a língua dourada
quando falam face a face, mas que, se
transforma em dardo envenenado quando
estão por detrás.
4- Qual o comportamento do homem cuja
afabilidade e doçura não são fingidas?
R- Ele nunca se contradiz; é o mesmo diante
da sociedade e na intimidade de seu lar; sabe
que, pode enganar aos homens, pelas
aparências, mas não pode enganar a Deus.
5- O que ocorrerá quando a Lei da Caridade
for a Lei da Humanidade?
R- O egoísmo deixará de existir, e os fracos e
pacíficos não serão mais explorados. Nesse
dia a Terra passará a ser um mundo Feliz.
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Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem


É Importante Lembrar

Sextas-feiras: 20h30min
Palestra, Passe e Triagem

Os Benfeitores Espirituais estão sempre nos protegendo
e orientando, mas é preciso que façamos a nossa parte.
VIGILÂNCIA e ORAÇÃO devem ser constantes.
Verdadeiras cortinas de proteção fluídica vão sendo
construídas pelos Seres de Luz nas casas onde se realiza o
EVANGELHO NO LAR, trazendo proteção para toda a família.
Nem visita inesperada, nem viagem, muito menos recesso do
Centro Espírita nos dispensa dessa prática enriquecedora, cujo
roteiro pode ser retirado em nossa secretaria.



Sábados: 18h - Palestra e Passe


Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.

A Direção

E E
Evangelização Infantil

AVISO

A partir de 1º de dezembro, a BIBLIOTECA DO C.E.U.
permanecerá fechada para fins de reorganização geral do
acervo e manutenção do local. Lembramos que a devolução
dos livros retirados deverá ser efetuada até o dia 19 deste
mês.
Contamos com a compreensão e a colaboração dos
leitores a fim de que a reabertura deste trabalho possa
ocorrer o mais breve possível.

Sábados - das 10h às 11h30min

Biblioteca do C.E.U.
Leia Kardec
Instrua-se, atualize-se!
Serviço gratuito


Desde já agradecemos,

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos
ASSOCIE-SE AO C.E.U.

A Direção
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Natal
Quando da Sua chegada à Terra, não houve mobilização
humana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para
informar à Humanidade que o Rei Solar descera à sombra do mundo.
Anunciado secularmente como o Messias, fez-se preceder por
preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a fim de
que o Seu se fizesse o ministério da ternura, da compaixão, do amor.
No silêncio de uma noite fria Ele chegou acolitado por seres
angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em
conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa no
mundo, que Ele renovaria moralmente, quando acendeu a claridade
inapagável da Verdade. ...E a partir daquele dia memorável a
Humanidade nunca mais seria a mesma.
Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade,
implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores
para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver
e na justiça com igualdade para todos.
A partir da sinfonia do sermão da montanha apresentou às
criaturas de todos os tempos uma nova maneira de compreender o Pai
e de comportar-se em relação ao seu próximo. Demonstrou que fracos
e infelizes são os que dominam os outros sem valor para dominar-se a
si mesmos; que poderosos são aqueles que vencem as más
inclinações e se libertam das paixões inferiores; que ricos são os que
se caracterizam pela pobreza de inferioridade moral e de tendências
para o mal: que triunfadores são os que amam e perdoam aos
demais, renovando-se sempre no bem, tornando-se todos, desse
modo, bem-aventurados...
Nunca mais ninguém falaria como Ele se expressou ou faria o
que Ele fez, reverdecendo as terras áridas por onde passou e
semeando esperança em todo lugar.
Jesus é inigualável! E o seu Natal é a epopeia da Luz que se
encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhando para
sempre.
É certo que estes também são dias muito semelhantes àqueles
em que Ele viveu. Há predominância das forças do mal, da anarquia,
do desequilíbrio e as vidas são amesquinhadas pelo utilitarismo
extravagante e perturbador. No entanto, em razão da Sua mensagem,
multiplicam-se em toda parte os Seus obreiros atentos para que se
cumpram as Suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que
Ele percorreu, seguindo-O empós e felicitando-se plenamente...
Esta é a tua oportunidade de encontrá-lO, caso ainda não tenhas
estado com Ele. Busca-O quanto antes, a fim de que não seja tarde
demais... E se O conheces, certamente O amas.
Utiliza-te, então, do Seu Natal para demonstrar que a Sua lição
de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos aqueles
que te espiam ou que, longe de ti, aguardam por uma migalha de
bondade que lhe podes e deves ofertar.
O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo Céu e a
Terra, homenageando o Rei Solar que te aguarda no topo da subida,
montanha acima, que deves empreender desde agora, superando-te e
renovando-te.
Porfia no desiderato de estar com Ele e não desistas nunca,
mesmo que descubras conspirações contra os teus ideais e esforços,
incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a que te
dedicas...
Quem O ama nunca teme, jamais se detém.
É Natal!
Ama, ajuda, perdoa e sê feliz com Jesus.
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“Quem
O ama
nunca
teme,
jamais
se
detém.

É Natal!
Ama,
ajuda,
perdoa
e sê feliz
com
Jesus.”
Joanna de Ângelis
Psicografia de
Divaldo P. Franco

Evangelho para a Infância e a Juventude

RECEITA DE ANO FELIZ
Pegue 12 meses inteiros.
Limpe-os bem, tirando toda
a amargura, ódio e inveja.
Deixe-os tão limpos quanto
possível.
Depois, corte cada mês em
28, 30 ou 31 partes
diferentes; mas não pegue
todas de uma vez só.
Prepare-as pouco a pouco, atento aos
ingredientes.
Misture bem, em cada dia, uma porção
de fé, uma de paciência, uma de
coragem e uma de trabalho.

Adicione uma parte de
esperança, lealdade,
generosidade, meditação e boa
vontade.
Tempere tudo com
pitadas de espiritualidade,
diversão, um pouco de
brincadeiras e um copo cheio de
bom humor.
Despeje tudo isso numa tigela de amor.
Cozinhe bem, com muita alegria, e
enfeite com um sorriso.
Depois sirva tranquilo, desapegado e
carinhosamente.

Assim você estará destinado a ter um
FELIZ ANO NOVO!

Mensagem Secreta *
~

/





      

  



     

  

    , 
~



      

    

 

     

    
* barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos - barra de códigos

=A =C =D =F =H =J =L =N =P =R =T =V =X =Z
 = B  = Ç  = E  = G  = I  = K  = M  = O  = Q  = S  = U = w  = Y
4

Evangelho para a Infância e a Juventude

RESPOSTA
MENSAGEM SECRETA
Dezembro/2015
“O destino nos dá irmãos, mas o coração escolhe os amigos.”

