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Jesus está chamando  
        

Desde a primeira hora do Apostolado 

Divino, Jesus está chamando cooperadores 
para os serviços de extensão do Reino de 
Deus na Terra. 

A princípio, buscou Pedro e André, os 
pescadores humildes, a tarefa de salvação. 

Convocou Mateus, o administrador de 
impostos, à coleta de bens do Céu. 

Trouxe Maria de Magdala, a obsidiada de 

vários demônios, à necessária renovação. 
Convidou Joana, a esposa admirável de 

ilustre funcionário do bem público, ao 
concurso fraterno. 

Chamou Zaqueu, o mordomo da fortuna, 

do alto do sicômoro, ao esforço de 
benemerência. 

Exaltou em Maria da Betânia o valor da 
meditação. 

Requisitou Marta, a preocupada servidora 

doméstica, às obras do pensamento sublime. 
Acordou Nicodemos, o mestre intelectual 

de Israel, para o ministério da santificação. 

Ergueu Lázaro, no sepulcro, para a 
manifestação do Divino Poder. 

E ainda, no último dia e na derradeira 
hora, despertou um ladrão crucificado para a 
divina esperança. 

Em todos os vinte séculos de Cristianismo 
que estamos vivendo, o Senhor está 

chamando colaboradores para a sua obra 
excelsa de redenção e aprimoramento. 
      Há serviço para cada um, e degraus 

iluminativos para todos. 
      Para onde segues, irmão? 

      Jesus, por nós, imolou-se na cruz.  
      Que fazemos nós por Ele? 

Emmanuel 

In: “Nosso Livro” – Francisco C. Xavier / Espíritos Diversos  
 

ESTUDANDO KARDEC 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 Capítulo IX – Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo
 

 

1- Os Espíritos veem tudo o que fazemos? 

R- Os Espíritos podem ver, pois estamos 
sempre rodeados por eles, mas apenas veem 

o que lhes interessa. 

2- Os Espíritos podem conhecer os nossos 
pensamentos mais secretos? 

R- Sim, eles conhecem mesmo aquilo que 

gostaríamos de ocultar a nós mesmos. Os 
pensamentos não podem ser dissimulados 
para eles. 

3- O que pensam de nós os Espíritos que 
estão ao nosso redor e nos observam? 

R- Os Levianos riem das pequenas traquinices 
que nos fazem, e zombam de nossas 

impaciências. Os sérios lamentam as nossas 
trapalhadas e procuram nos ajudar. 

4- Os Espíritos influem sobre os nossos 

pensamentos e nossas ações? 

R- Nesse sentido, sua influência é muito mais 
do podemos supor, porque muito 

frequentemente são eles que nos dirigem. 

5- Temos pensamentos próprios e 
pensamentos sugeridos? 

R- Sabemos que nossa alma é um Espírito 

que pensa. Muitos pensamentos acontecem 

ao mesmo tempo e sobre um mesmo 
assunto, às vezes bastante contraditórios. 

Nesse conjunto, há sempre pensamentos que 
são nossos e pensamentos que nos são 
sugeridos pelos Espíritos. 

6- Como distinguir os nossos próprios 

pensamentos dos que nos são sugeridos? 

R- Quando um pensamento nos é sugerido, é 
como uma voz que nos fala. Nossos 

pensamentos, em geral, são os que ocorrem 
no primeiro impulso. De resto, não há grande 

interesse para nós nessa distinção: assim o 
homem age mais livremente; se decidirmos 
pelo bem, o faremos de melhor vontade; se 

tomarmos o mau caminho, nossa 
responsabilidade será maior. 

7- Por que meio se pode neutralizar a 

influência dos maus espíritos? 

R- Fazendo o bem e colocando toda nossa 
confiança em Deus, repelimos a influência 

dos Espíritos inferiores e destruímos o 
império que desejam ter sobre nós. 
Guardemo-nos de escutar as sugestões dos 

Espíritos que suscitam em nós os maus 
pensamentos, que insuflam a discórdia e 

excitam em nós todas as más paixões. 

http://www.guia.heu.nom.br/obsessao.htm
http://www.guia.heu.nom.br/esperanca.htm
http://www.guia.heu.nom.br/redencao_espiritual.htm
http://www.guia.heu.nom.br/iluminacao_do_intimo.htm
http://www.guia.heu.nom.br/dicionario.htm#imolar


 

 

 

 

Companheiros Espíritas Unidos 
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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 

ceuespiritasunidos@gmail.com  
Facebook 

C.E.U. Companheiros Espíritas  

 

 

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. 
 

 

O segundo sábado é dia de . . . 

  

As Formiguinhas do C.E.U. esperam por Você !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PALESTRAS DO MÊS DE ABRIL 
DIA PALESTRANTE TEMA 
1 José Antônio Evangelista  

Chico Xavier 3 Osvaldo de Oliveira 

4 Roseana Armênio Caichjian 

7 Silvia Helena Vicente  
A Páscoa na 

Visão Espírita 
8 Rubens Tavares Lima 

10 Dárcio Destro 

11 Marcos Paulo Caichjian 

14 Osvaldo de Oliveira  

Justiça Amor 
e Caridade 

15 Leonardo Henrique 

17 Jaime Togores 

18 Márcio Pires 

21 Jonas Nocerino Prado  

O Livro dos 

Espíritos 
22 Drª. Tereza Cristina Or 

24 Simone Quidicomo 

25 Reinaldo Marangoni 

28 Miriam Eliseu Matos Eurípedes 

Barsanulfo 29 Osvaldo de Oliveira 
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Distribuição de a famílias carentes 

Participe você também! 

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir 

 

Há uma forma de trabalho  

que não rende moeda,  

nem produz conforto maior,  

tampouco crescimento permanente  

da conjuntura econômica.  

Este é o trabalho-abnegação;  

não produz troca ou remuneração, mas redunda em 

crescimento de si mesmo no sentido moral e espiritual. 

 

 Este é o TRABALHO VOLUNTÁRIO. Pratique-o! 
 

REALIZAÇÃO: 
U.S.E. – União das Sociedades 

Espíritas do Estado  
de São Paulo 

 

CO-REALIZAÇÃO   U.S.E. 
– Regional da Baixada Santista 

e Vale do Ribeira 
– Intermunicipal de Santos 

(Anfitriã-mor) 
 

APOIO: 
FEDERAÇÃO ESPÍRITA 

BRASILEIRA 
 

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


TUDO É ATRAÇÃO 
Ismael Souto 

 

     Tudo é magnetismo   

    no campo universal.  
A gota d’água 

obedece aos 
imperativos 

da afinidade 
química, os sóis    

se harmonizam, 

através da atração, dentro da leis cósmicas.  

Imantamo-nos uns aos outros, pelos 
laços do amor ou do ódio, e, pelo perdão ou 

pela vingança, algemamo-nos mutuamente. 

Em razão disso, imaginar é centralizar 
energias na direção dos objetivos que nos 

propomos alcançar. Quem ama e ajuda 
acende claridade sublime.  

Quem odeia e perturba arremessa treva 
espessa para fora de sí.  

Nessa cadeia de manifestações da nossa 

vontade, todos nós magnetizamos, pessoas, 
situações e elementos, nas vibrações de nosso 

propósito atuante, para trazê-los ao nosso 
círculo pessoal. 

Será o amanhã, segundo idealizamos 

hoje, tanto quanto hoje é o reflexo de ontem.  

A mente estende fios vivos, em todos os 
lugares, por onde transitam os interesses que 
lhe dizem respeito e, através desses fios 

potentes e milagrosos, apesar de invisíveis, 
atingimos a concretização dos mais recônditos 

intentos.  

Mentalizando, o homem sobe ao céu ou 
desce ao inferno, porque nós mesmos, 
segundo as diretrizes ocultas que preferimos, 

nos elevamos às culminâncias da luz ou nos 
arremessamos aos despenhadeiros da 

sombra.  

Guarde, pois, cauteloso, a fonte dos 
seus pensamentos que a cada mundo, se 

fazem agentes ativos de suas deliberações no 
bem ou no mal, onde o seu espírito estiver 
trabalhando.  

Toda criatura emite e recebe eflúvios e 

ondas de criação, renovação e destruição, no 
campo das ideias, porquanto a ideia é a força 

plástica, exteriorizante e inextinguível da 
alma eterna, no infinito do espaço e do 
tempo.  

De acordo com os projetos que você 
apresentar à vida, a vida, que é a gloriosa 
manifestação de Deus, responderá a você 

com as realizações desejadas.  

Subir e descer, esperar ou desesperar, 
lucrar ou perder, melhorar ou piorar, crescer 

ou reduzir, avançar ou estacionar resultam 
de nossa atitude interior.  

Vigie o pensamento e a vontade, para 

que se desenvolvam e marchem dentro dos 
moldes do ilimitado Bem e jamais se 
arrependerá, porque o próprio Cristo ensinou, 

de viva voz, que “o homem possui o seu 
tesouro onde guarda o coração”.  

In: “Nosso Livro”- Francisco C. Xavier / Espíritos Diversos 

                            

                       As formiguinhas do C.E.U.  
                   convidam para o nosso 

 

 

          22, 23 e 24 de abril            
 
                                       
 

                                                                                                  Local: Salão da Igreja Ortodoxa São Jorge 

           Av. Ana Costa, 325  
                (em frente ao hipermercado Extra) 

                           Horário: das 12h às 20h  
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

Onda longa 
 

Onda média 
 

Onda curta 

 

INFLUÊNCIA PELO PENSAMENTO ENTRE ENCARNADOS E DESENCARNADOS 

 

  

Através dos 

nossos 

pensamentos, 

atraímos 

espíritos que 

se identificam 

com nossas 

ideias. 

 

O pensamento é força modeladora e criadora a emitir fluidos que impregnam o 

ambiente e a própria pessoa que pensa. Esta, por sua vez, passa a influenciar pessoas,  
animais, plantas, etc. Por isso devemos tomar cuidado com o que pensamos  

e com os lugares que frequentamos. 

 

Se pensamos em fazer o bem, atraímos Espíritos Bons.  
Se pensamos em fazer o mal, atraímos Espíritos Malvados.  

 

Se Deus é bom, por que permite que tais Espíritos nos incentivem a praticar o mal? 

 O mal não provém de Deus, mas do homem, que abusou de seu livre arbítrio em favor 

exclusivo de si mesmo. Mas, por sua misericórdia, Deus permite que passemos pelas provas do 
mal para chegarmos ao bem. Somos assim, fortalecidos na vontade e experimentados na fé. 

           

Livre arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as ações que vai praticar. 
Podemos, então, escolher entre o caminho do BEM e o caminho do MAL. 

 

  Isso mesmo! Apesar de podermos ser influenciados por quem ou o que quer que seja,  

apenas nós é que decidimos o melhor caminho a seguir.  

Os Espíritos bons estão sempre prontos a nos ajudar e a nos sugerir a melhor escolha a fazer.  

É muito importante orar e vigiar.  

Orar e pedir ajuda a Deus, e vigiar todos os nossos pensamentos; e se, por acaso, 

tivermos um mau pensamento, vamos logo colocando um pensamento bom em seu lugar. 

Para saber se estamos no bom caminho, analisemos:  

 

O QUE FAÇO PARA OS OUTROS, GOSTARIA QUE O FIZESSEM PARA MIM? 
 

 

 

     Atividade: 
 

Ligue a célula da 

primeira coluna  com 

a correspondente  

da segunda coluna 
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BLOQUEIO 

BLOQUEIO 

SINTONIA 

MÉDIUM 

MÉDIUM 
ESPÍRITO 
MALDOSO 

ESPÍRITO 
ELEVADO 

ESPÍRITO 
MALDOSO 

Obs.: Quanto mais 
elevada a frequência 

vibratória,  mais 
elevado é o Espírito 

PENSAMENTO  

É IGUAL A 

DEVEMOS SEMPRE  

SEGUIR  O 

CAMINHO DO  

DEVEMOS EVITAR  

O CAMINHO DO 

DEVEMOS SEMPRE 

 ORAR E 

 

 

MAL 
 

 

VIGIAR 
 
 

FORÇA CRIADORA 
E MODELADORA 

 

 

BEM 
 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-FH3VDEceOQo/TYpElCS-viI/AAAAAAAABaQ/mKqq6C6lflo/s1600/Ondas-de-Fluidos.jpg

