
   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

“Companheiros Espíritas Unidos” 
Informativo nº 177  –  Ano XVI  – fevereiro de 2018 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

O Carnaval, conforme 

os conceitos de 

Bezerra de Menezes é 

festa que ainda guarda 

vestígios da barbárie e 

do primitivismo que ainda reina entre os 

encarnados, marcado pelas paixões do prazer 

violento. Como nosso imperativo maior é a Lei 

de Evolução, um dia tudo isso, todas essas 

manifestações ruidosas que marcam nosso 

estágio de inferioridade desaparecerão da 

Terra. Em seu lugar, então, predominarão a 

alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o 

júbilo real, com o homem despertando para a 

beleza e a arte, sem agressão nem 

promiscuidade. 

     A letra da música de Caetano Veloso diz: 

"atrás do trio elétrico só não vai quem já 

morreu", mas deveria ser modificada para: 

"atrás do trio elétrico também vai quem já 

morreu", porque o Espiritismo nos esclarece 

que estamos o tempo todo em companhia de 

uma inumerável legião de seres invisíveis, 

recebendo deles boas e más influências a 

depender da faixa de sintonia em que nos 

encontremos. Essa massa de espíritos cresce 

sobremaneira nos dias de realização de festas 

pagãs, como é o Carnaval.  

     Nessas ocasiões, como grande parte das 

pessoas se dá aos exageros de toda sorte, as 

influências nefastas se intensificam e muitos 

dos encarnados se deixam dominar por 

espíritos maléficos. Isso acontece tanto com 

aqueles que se afinam com os seres 

perturbadores, adotando comportamento 

vicioso, quanto com criaturas cujas atitudes 

as identificam como pessoas respeitáveis, 

embora sujeitas às tentações que os prazeres 

mundanos representam, por também 

acreditarem que seja lícito enlouquecer uma 

vez por ano. 

     Mas, do mesmo modo como somos 

facilmente dominados pelos maus espíritos, 

quando sintonizamos na mesma frequência de 

pensamento, também obtemos pelo mesmo 

processo, a ajuda dos bons, aqueles que 

agem a nosso favor em nome de Jesus. 

Basta, para tanto, estarmos predispostos a 

suas orientações, atentos ao aviso de "orar e 

vigiar" que o Cristo nos deu há dois mil anos, 

através do cultivo de atitudes salutares, como 

a prece e a pratica da caridade 

desinteressada. 
 

(Adaptação de texto da Revista Espírita) 

 

 
 

 

 
  
 

 

 

     XVIII – Há uma disposição natural,  em 

cada um de nós, para nos apercebermos bem 

menos dos nossos defeitos, do que dos 

defeitos alheios. 

     O Evangelho diz: “Vês a aresta no olho do 

teu irmão, e não vês a trave no teu?” (Cap. 

X, Mateus, VII: 3-5, nº 9 e 10) 

     XIX – Se os médicos fracassam na maior 

parte das doenças, é porque tratam do corpo 

sem a alma, e porque, se o todo não se 

encontra em bom estado, é impossível que a 

parte esteja bem. 

     O Espiritismo oferece a chave das relações 

entre a alma e o corpo, e prova que existe 

incessante reação de um sobre o outro. Ele 

abre, assim, novo caminho à ciência: 

mostrando-lhe a verdadeira causa de certas 

afecções, dá-lhe os meios de combatê-las. 

Quando ela levar em conta a ação do 

elemento espiritual na economia orgânica, 

fracassará menos. 

     XX – Todos os homens, desde a infância, 

fazem mais mal do que bem. 

    Estas palavras de Sócrates tocam à grave 

questão da predominância do mal sobre a 

Terra, questão insolúvel sem o conhecimento 

da pluralidade dos mundos e do destino da 

Terra, onde se encontra apenas uma pequena 

fração da Humanidade. Só o Espiritismo lhe 

dá solução, que é desenvolvida  nos capítulos 

II, III e V. 
(Continua na próxima edição) 

ESTUDANDO KARDEC 
O Evangelho Segundo o Espiritismo – Introdução – IV 

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

 
 



CRONOGRAMA DE CURSOS 

ESDE - Estudo 

Sistematizado da 

Doutrina Espírita 

 

Início : 06 de MARÇO 
 (terça-feira)  às 20h 

 

(CURSO LIVRE) 
 

O Evangelho Segundo o 

Espiritismo   

e 

O Livro Dos Espíritos  
 

turma da noite 
EM ANDAMENTO 

quinta-feira às 20h 
 

turma da tarde 
EM ANDAMENTO 

sexta-feira às 15h 
 

RECRELUZ 
Retorno: 17 de FEVEREIRO 
(sábado) das 10h às 11h30 

 

REFORMA ÍNTIMA 
Retorno: 08 de FEVEREIRO 

(quinta-feira) às 20h  
 

PALESTRAS DO MÊS DE FEVEREIRO 
DIA PALESTRANTE TEMA 
 2 José António Filippini Garcia Os Falsos 

Profetas da 

Erraticidade 
 3 Vinícius de Queiróz Pereira 

 6 Cristhiane Matos Perdoai para 

que Deus vos 

Perdoe 
 7 José de Abreu (Zezinho) 

 9 Dárcio Destro 
  

 10 

a 

 13 

RECESSO – não haverá expediente ao público. 

“Vigiai e Orai” 
É recomendado manter a Postura Espírita e a 

realização do Culto Cristão do Evangelho no Lar 

 14 José António Evangelista  

Olhai as Aves 

do Céu 
 16 Idalina Soares Gomes 

 17 Davidson Lemela 

 20 Fátima Soeiro  

Simplicidade e 

Pureza de 

Coração 

 21 Regina Márcia 

 23 Rose Ribeiro Caichjian 

 24 Márcio Pires 

 27 Gisleide Ap. Nascimento Terra, Escola 

dos Espíritos  28 A agendar 
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Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

VOLTARÁ EM MARÇO 
Sempre no segundo sábado ! 

Jesus segue à frente de nós.  
Se você deseja acertar, 
basta apenas segui-lo. 

(André Luiz) 
 

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


Á LCOOL E OBSESSÁ O 
 

Os espíritos que morreram   no vício e continuam 
 no mundo espiritual inferior, aqui mesmo na Terra, 
satisfazem-se com as emanações alcoólicas de suas vítimas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A obsessão mundial pelo álcool, no 

plano humano, corresponde a um quadro 

apavorante de vampirismo no plano 

espiritual. A medicina atual ainda reluta – e, 

infelizmente, nos seus setores mais ligados 

ao assunto, que são os da psicoterapia – em 

aceitar a tese espírita da obsessão. Mas as 

pesquisas parapsicológicas já revelaram, nos 

maiores centros culturais do mundo, a 

realidade da obsessão. De Rhine, Wickland, 

Pratt, nos Estados Unidos, a Soal, Carington, 

Price, na Inglaterra, até a outros 

parapsicólogos materialistas, a descoberta do 

vampirismo se processou em cadeia. Todos 

os parapsicólogos verdadeiros, de renome 

científico e não marcados pela obsessão do 

sectarismo religioso, proclamam hoje a 

realidade das influências mentais entre as 

criaturas humanas, e entre estas e as 

“mentes desencarnadas”. 

Jean Ehrenwald, psicanalista, chegou a 

publicar importante livro intitulado:      

”Novas Dimensões da Análise Profunda”, 

corroborando as experiências de Karl 

Wickland em “Trinta Anos Entre os Mortos”. 

Koogan, na Europa de hoje, acompanhado 

por vários pesquisadores, efetuou 

experiências de controle remoto da conduta 

humana pela telepatia, obtendo resultados 

satisfatórios. Tudo isso nada vale para os que 

se obstinam na negação pura e simples, 

como faziam os cientistas e os médicos do 

tempo de Pasteur em relação ao mundo 

bacteriano. 

As quadras de Cornélio Pires sobre a 

obsessão alcoólica não são apenas uma 

brincadeira poética. Elas nos mostram – num 

panorama visto do lado oculto da vida – a 

própria mecânica desse processo obsessivo. 

Espíritos inimigos, (que ofendemos 

gravemente em existências anteriores), 

excitam-nos o desejo inocente de “tomar um 

trago”. Aceitamos a “ideia maluca” e espíritos 

vampirescos são atraídos pelas emanações 

alcoólicas do nosso corpo. Daí por diante, 

como aconteceu a Juca de João Dório, 

“enveredamos na garrafa” e vamos "parar no 

sanatório”. Os espíritos vampirescos são 

viciados que morreram no vício e continuam 

no mundo espiritual inferior, aqui mesmo na 

Terra, buscando ansiosamente os seus 

“tragos”. Satisfazem-se com as emanações 

alcoólicas de suas vítimas e continuam a 

sugá-las como vampiros psíquicos. 

Nas instituições espíritas bem dirigidas 

esse processo é bastante conhecido, e são 

muitos os infelizes que se salvam após um 

tratamento sério. Nos hospitais espíritas as 

curas são numerosas. Veja-se a obra do Dr. 

Inácio Ferreira: “Novos Rumos à Medicina”, 

relatando as curas realizadas no Hospital 

Espírita de Uberaba. Não é só a obsessão 

alcoólica que está em jogo nos processos 

obsessivos. Os desvios sexuais oferecem um 

contingente talvez maior e mais trágico do 

que o do álcool, porque mais difícil de ser 

tratado. 

Tem razão o poeta caipira ao advertir 

que “álcool, para ajudar, é coisa de 

medicina”. Só nas aplicações médicas o 

álcool pode ser usado como remédio. Mas 

temos de acrescentar, infelizmente, que os 

médicos de olhos fechados para a realidade 

espiritual não estão em condições de atender 

aos casos de alcoolismo. Os grupos espíritas 

e as associações alcoólicas obtêm resultados 

mais positivos, quando em tratamentos bem 

dirigidos. 
 

In "Diálogo dos Vivos" – Francisco C. Xavier e J. Herculano Pires/ Espíritos Diversos- Irmão Saulo 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 

 

 

 

 

 
 

A porta  
Vinicius de Moraes 
 

 

 

 

Sou feita de madeira 

Madeira, matéria morta 

Não há nada no mundo 

Mais viva que uma porta 

Eu abro devagarinho 

Pra passar o menininho 

Eu abro bem com cuidado 

Pra passar o namorado 

Eu abro bem prazenteira 

Pra passar a cozinheira 

Eu abro de supetão 

Pra passar o capitão 

Eu fecho a frente da casa 

Fecho a frente do quartel 

Eu fecho tudo no mundo 

Só vivo aberta no céu! 

“Eis que estou à porta, e bato; se alguém ouvir a 
minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, 
e com ele cearei, e ele comigo.” [Apocalipse 3:20] 

 

Dando uma olhada no que é provavelmente uma das 

figuras mais conhecidas de Jesus já pintadas, "Jesus at the 

Door", de Holman Hunt, você vai perceber que a porta da 

imagem não tem nenhuma maçaneta ou fechadura. 

Quando questionado sobre isso, o artista respondeu que a 

maçaneta está no interior, nós é que temos de abrir a porta 

de nossas vidas para Cristo. 

       Esta é a porta do coração do homem; essa passagem 

fala do livre arbítrio, que podemos aceitar (ou não) as propostas de Jesus, vivendo (ou 
não) Sua palavra que é luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. 
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PAIS, 

INCENTIVEM 

SEUS FILHOS 

A 

PARTICIPAREM 

DO 

RECRELUZ. 

Retorno dia 17 de fevereiro 

Evangelização 

Espírita 
Infantojuvenil 


