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"Glória a Deus nas Alturas, paz na Terra e boa vontade para com os Homens." Lucas, 2:14. 

 

As legiões angélicas, junto à 

Manjedoura, anunciando o Grande 

Renovador, não apresentaram 

qualquer ação de reajuste violento.  
Glória a Deus no Universo Divino. 

Paz na Terra. 
Boa vontade para com os homens.  
O Pai Supremo, legando a nova era de 

segurança e tranquilidade ao mundo, 

não declarava o Embaixador Celeste 

investido de poderes para ferir ou destruir. 

Nem castigo ao rico avarento. 
Nem punição ao pobre desesperado. 

Nem desprezo aos fracos. 

Nem condenação aos pecadores. 

Nem hostilidade para com o fariseu 

orgulhoso. 

Nem anátema contra o gentio inconsciente. 

Derramava-se o Tesouro Divino, pelas mãos 
de Jesus, para o serviço da Boa Vontade. 

A justiça do "olho por olho" e do "dente por 

dente" encontrara, enfim, o Amor disposto à 

sublime renúncia até à cruz. 

Homens e animais, assombrados ante a luz 

nascente na estrebaria, assinalaram júbilo 

inexprimível... 

Daquele inolvidável momento em 

diante a Terra se renovaria. 

O algoz seria digno de piedade. 

O inimigo converter-se-ia em irmão 

transviado. 

O criminoso passaria à condição de 
doente. 

Em Roma, o povo gradativamente 

extinguiria a matança nos circos. Em 

Sídon, os escravos deixariam de ter os 

olhos vazados pela crueldade dos senhores. 

Em Jerusalém, os enfermos não mais 
sofreriam relegados ao abandono nos vales 

de imundície. 

Jesus trazia consigo a mensagem da 

verdadeira fraternidade e, revelando-a, 

transitou, vitorioso, do berço de palha ao 

madeiro sanguinolento. 

Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do 
cântico milagroso dos anjos, recorda que o 

Mestre veio até nós para que nos amemos 

uns aos outros. 

Natal! Boa Nova! Boa Vontade!... 

Estendamos a simpatia a todos e comecemos 

a viver realmente com Jesus, sob os 

esplendores de um novo dia. 

                                                                                             In:” O Reformador” -  Francisco Cândido Xavier / EMMANUEL 

   
 

 
 

 

 

XII – Não se deve nunca retribuir a 
injustiça com a injustiça, nem fazer mal a 

ninguém, qualquer que seja o mal que nos 

tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, 

admitem esses princípios, e as que não 

concordam com ele só podem desprezar-se 

umas às outras. 
                Não é este princípio da caridade, 

que nos ensina a não retribuir o mal com o 

mal e a perdoar aos inimigos? 

XIII —  É pelos frutos que se conhece 

a árvore. É necessário qualificar cada ação 

segundo o que ela produz: chamá-la má 

quando a sua consequência é má, e boa 
quando produz o bem. 

                Esta máxima: “É pelos frutos que 

se reconhece a árvore“, encontra-se 

textualmente repetida, muitas vezes, nos 

Evangelhos. 

XIV – A riqueza é um grande perigo. 

Todo homem que ama a riqueza, não ama 

nem ele nem ao que possui, mas a uma coisa 

que é ainda mais estranha do que aquilo que 

ele possui. (Cap. XVI). 
XV – As mais belas preces e os mais 

belos sacrifícios agradam menos à Divindade, 

do que uma alma virtuosa que se esforça por 

assemelhar-se a ela. Seria grave que os 

deuses se interessassem mais pelas nossas 

oferendas do que pelas nossas almas. Dessa 

maneira, os maiores culpados poderiam 
conquistar os seus favores. Mas não, pois só 

são verdadeiramente sábios e justos os que, 

por suas palavras e seus atos resgatam o que 

devem aos deuses e aos homens. (Cap. X, 
n°7 e 8)  (Continua na próxima edição) 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV 

Resumo da doutrina de Sócrates e Platão (continuação da edição de novembro) 

 
 

Natal  



DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,  

SACOLINHAS DE NATAL E PANETONES 

A Equipe do Programa de Distribuição de Cestas Básicas 

agradece a todos os que têm colaborado para que o 

sucesso deste trabalho seja uma realidade. 

MUITO OBRIGADO! 

 

 

 

 

Companheiros Espíritas Unidos 
 ______________________________________________________________________________________________ 

 

CNPJ: 57.735.136/0001-67 

R. Comendador Alfaia Rodrigues, 67  

Embaré  -  Santos/SP 

CEP 11025-151 

Fone: 013-3326-0746 

                           
 

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 

    

Site  

www.centroceu.com.br 
E-mail 

ceucompespiritasunidos@yahoo.com  
Facebook 

C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

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.   

 

 

RECRELUZ 

Evangelização Infantojuvenil 

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. 
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PALESTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
 1 Nilton Jr. Afabilidade 

e Doçura  2  Vinícius de Queiróz Pereira 

 5 Silvia Helena Vicente  

Otimismo  6 A Agendar 

 8 João António Filippini Garcia 

 9 Margareth Teixeira Magalhães 

 12 Gisleide Ap. Nascimento O Fardo 
com Jesus 

é mais 

Leve 

 13 José António Evangelista 

 15 Viviane dos Santos Salgueirinho 

 16 Roseana Armênio Caichjian 
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     EVANGELHO DE NATAL 
   Às 20h (quinta-feira) 

 
 

   De 17 de dezembro de 2017 

   a 14 de janeiro de 2018  
 

 

 

       Agradecendo a presença 

     e a colaboração de todos, 

o   C.E.U.   lhes   deseja 

Boas festas! 

 
 

MINIBAZAR DE NATAL 

De 5 a 9 de dezembro 

Aqui, no C.E.U. 

Horário normal de expediente 
 

 

 

Artesanatos – livros - roupas  

E , no dia 9, a TRADICIONAL  

                     MMMEEESSSAAA   dddeee   DDDOOOCCCEEESSS   eee   SSSAAALLLGGGAAADDDOOOSSS    

     

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


DOADORES DE PAZ 
 

 

"Não penseis que vim trazer paz à Terra; 

não vim trazer a paz, mas, a espada". 
Jesus  (Mateus, 10:34.) 

 

 
 

Os obreiros da paz são sempre esteios benditos, na formação da 
felicidade humana. 
Os que falam na concórdia... 
Os que escrevem, concitando a serenidade... 
Os que pregam a necessidade de entendimento... 
Os que exortam à harmonia... 
Os que trabalham pelo equilíbrio... 

Os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se 

levanta por dentro da luta e, por isso mesmo, não ignoram que ela é 
construída - laboriosamente construída - por aqueles que se dedicam 
à edificação do Reino do Amor, entre as criaturas, tais quais sejam: 

 os que carregam os fardos dos companheiros, diminuindo-lhes 
as preocupações; 

 os que aguentam sozinhos pesados sacrifícios para que os entes 
queridos não se curvem, sob o peso da angústia; 

 os que procuram esquecer-se para que outros se façam 
favorecidos ou destacados; 

 os que abraçam responsabilidades e compromissos de que já se 

sentem dispensados, para que haja mais amplas facilidades no 
caminho dos semelhantes. 

Em certa ocasião, disse-nos Jesus: “ Eu não vim trazer paz à Terra e 
sim a divisão”; entretanto, em outro lance dos seus ensinamentos, 
afirmou-nos, convincente:  “A minha paz vos dou, mas não vo-la dou 
como o mundo a dá”. 

O Divino Mestre deu-nos claramente a perceber que, para sermos 
construtores da paz, é preciso saber doar-lhe o bálsamo vivificante, 
em favor dos outros, conservando, bastas vezes, o fogo da luta pelo 

próprio burilamento, no fechado recinto do coração. 

 

In: "Mais Perto" – Francisco C. Xavier / Emmanuel 
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RECRELUZ   
Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Paz 

União 

Alegrias 

Esperanças 

Amor Fé Sucesso 

Relizações Perdão 

Respeito Luz Harmonia 

Saúde Amor e Solidariedade 

neste Ano Novo que se anuncia 

Assim é o  

Ano Novo  

que o 

RECRELUZ 

deseja a VOCÊ! 
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