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Neste mês de junho, trazemos a você um pouco mais sobre a
história de nossa casa espírita C.E.U. – Companheiros Espíritas Unidos –, e vamos contar um breve relato de vida da Sra. Regina Aparecida Peirão Monte Alegre (foto), que trabalha em nossa casa há
muitos anos com muito carinho e dedicação.
A sua família é fundadora da casa, e sua mãe, dona Maria, a
quem homenageamos no informativo do mês passado. Então, sua
origem religiosa é católica, chegando a ser catequista em sua juventude. Com o passar do tempo, começou a ter o Espiritismo cada vez
mais presente em sua vida, após o início do namoro com o Sr. Jorge
Monte Alegre Filho, enteado da fundadora do CEU. Na mesma época,
a sua mãe passou a receber grande ajuda dos amigos espirituais e o
seu pai recebeu uma mensagem que até hoje não sabe o conteúdo,
mas foi de grande efeito para que a família toda abraçasse e se dedicasse à causa espírita. Com os estudos e muito trabalho, a mediunidade foi aflorando e começou a atuar em diversas frentes de trabalho na casa espírita, como palestras, passes, desobsessão, triagem,
além de sempre estar com um sorriso amigo auxiliando fraternalmente a todos que por aqui passam.
Na ocasião da fundação do C.E.U., a Sra. Regina morava com
sua família na capital paulista, mas sempre que vinha a Santos, era
aqui o lugar com que se identificava espiritualmente. Ao mudar-se
para Santos, a sede estava na rua Álvaro Alvim, e passou a frequentar nossa casa espírita com mais assiduidade; e continua até os dias
atuais trabalhando nas tardes de terça e quarta-feira, além de participar ativamente às segundas-feiras no importante trabalho de desobsessão.

Texto de Giovana Campos

ESTUDANDO KARDEC

A Gênese – Capítulo II – A Providência
1- O que é a Providência?
R- A Providência é a solicitude de Deus
para com as suas criaturas.
2- Onde se encontra Deus?
R- Deus está em toda parte, tudo vê, a
tudo preside, mesmo às coisas mais mínimas.
3- Como pode Deus, tão Grande e tão
Poderoso, preocupar-se com os menores
atos e os menores pensamentos dos indivíduos?
R- Quando se admite a existência de
Deus, também se admite que, quanto à sua
ação, ela venha a ser exercida pelas Leis
Gerais do Universo.
4- Por causa de sua inferioridade como
podem os homens compreender que Deus
seja Infinito?

R- Eles o entendem, devido à sua própria limitação, que Deus também seja limitado ou circunscrito. E o imaginam com a
imagem e semelhança dos próprios homens.
É um erro, apenas considerado pelas próprias limitações humanas.
5- Por que o homem não entende a essência da Divindade de Deus?
R- Porque o homem, impotente para
compreender a Essência mesma da Divindade, só pode ter dela uma ideia aproximativa,
com comparações ainda imperfeitas.
6- Diante dos problemas do mundo, o
que a nossa razão nos leva a crer?
R- Diante desses problemas, cumpre
que a nossa razão se humilhe. Deus existe,
não há duvidas. É infinitamente Bom e Justo.
E só pode sempre querer o nosso bem. E,
então, Nele podemos confiar.
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O C.E.U. agradece a todos os que nos ajudaram,
direta ou indiretamente, para a realização do
Bazar Beneficente das Mães.

E-mail

ceuespiritasunidos@gmail.com
Facebook

C.E.U. Companheiros Espíritas

AO LEVANTAR-SE
Agradeça a Deus a bênção da vida, pela manhã.
Se você não tem o hábito de orar, formule
pensamentos de serenidade e otimismo,
por alguns momentos, antes de
retomar as próprias atividades.
Levante-se com calma.
Se deve acordar alguém,
use bondade e gentileza,
reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de
mau gosto não auxiliam em tempo algum.
Guarde para com tudo e para com todos
a disposição de cooperar para o bem.
Antes de sair para a execução de suas
tarefas, lembre-se de que é preciso
abençoar a vida para que a vida nos abençoe.

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

In: “Sinal Verde” - Francisco Cândido Xavier / ANDRÉ LUIZ

Distribuição de



a famílias carentes
Participe você também!

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir

ASSOCIE-SE AO C.E.U.
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POEMA de CHICO XAVIER
Que Deus não permita que eu perca o ROMANTISMO,
mesmo eu sabendo que as rosas não falam.
Que eu não perca o OTIMISMO,
mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre.
Que eu não perca a VONTADE DE VIVER,
mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa...
Que eu não perca a vontade de TER GRANDES AMIGOS,
mesmo sabendo que, com as voltas do mundo,
eles acabam indo embora de nossas vidas...
Que eu não perca a vontade de AJUDAR AS PESSOAS,
mesmo sabendo que muitas delas
são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda.
Que eu não perca o EQUILÍBRIO,
mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia.
Que eu não perca a VONTADE DE AMAR,
mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo,
pode não sentir o mesmo sentimento por mim...
Que eu não perca a LUZ e o BRILHO NO OLHAR,
mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo, escurecerão meus olhos...
Que eu não perca a GARRA,
mesmo sabendo que a derrota e a perda
são dois adversários extremamente perigosos...
Que eu não perca a RAZÃO,
mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas.
Que eu não perca o SENTIMENTO DE JUSTIÇA,
mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu...
Que eu não perca o meu FORTE ABRAÇO,
mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos...
Que eu não perca a BELEZA E A ALEGRIA DE VER,
mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos
e escorrerão por minha alma...
Que eu não perca o AMOR POR MINHA FAMÍLIA,
mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigiria esforços incríveis para
manter a sua harmonia.
Que eu não perca a vontade de DOAR ESTE ENORME AMOR
que existe em meu coração, mesmo sabendo
que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado.
Que eu não perca a vontade de SER GRANDE,
mesmo sabendo que o mundo é pequeno...
E acima de tudo...
Que eu jamais me esqueça de que Deus me ama infinitamente,
que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um
é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois....
A VIDA É CONSTRUÍDA NOS SONHOS E CONCRETIZADA NO AMOR!
Amorosamente,

Francisco Cândido Xavier
Fonte: www.forumespirita.net
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Evangelho para a Infância e a Juventude

PAIS CARETAS
1 - Tenho um relacionamento complicado com
meus pais. Vivemos às turras. Fomos Inimigos no
passado?

5 - Não tenho direito à autoafirmação?
Quero sentir-me gente, com a liberdade de ser eu
mesmo.

A dificuldade não está no reencontro de
inimigos do pretérito, que até pode acontecer.
Basicamente, porém, sustenta-se em nossos
desencontros com a compreensão.

Não confunda rebeldia com autoafirmação.
Esta subordina-se muito mais ao ajuste de nossos
valores íntimos, com o cultivo da reflexão, e muito
menos a iniciativas contestatórias.

2 - Como cultivar compreensão se não há o
mesmo empenho da parte deles?

6 - Parece-me intolerável ter gente
controlando minha vida, dizendo-me o que devo
fazer.

Quem exercita a compreensão apenas
quando há reciprocidade ainda não conquistou o dom
de compreender.
3 - O problema maior é a caretice de ambos.
Têm ideias estreitas, quadradas... Não dá para
aguentar.
Talvez o que lhe pareça estreiteza seja
apenas uma visão mais prudente, inspirada na
experiência. Eles já tiveram sua idade e desejam
evitar que você incorra nos mesmos enganos que
cometeram.
4 - E se não estou interessado? Não tenho o
direito de desenvolver minhas próprias
experiências, sem intromissão dos coroas?
Certamente, quando for emancipado.
Enquanto eles o sustentarem, dando-lhe casa,
comida, roupas, escola, têm o direito inalienável e,
mais que isso, o dever de indicar-lhe os caminhos
que lhes pareçam mais acenados.

Então deve mudar-se para uma ilha deserta.
Em qualquer relacionamento humano há regras, leis,
normas... Há uma hierarquia a ser observada,
envolvendo o lar, a escola, a profissão, a sociedade.
7 - O que devo fazer para melhorar nosso
relacionamento?
Experimente concordar com seus pais, darlhes satisfação de seus atos, pedir orientação.
Ficará surpreendido com os resultados.
8 - E o que não devo fazer?
Nunca cobre nada. Seus pais podem não ser
os melhores do mundo, mas esteja certo de que são
aqueles que merece. E, afinal, sem eles não estaria
colhendo os benefícios da reencarnação. Você lhes
deve isso.

In: “Não Pise na Bola” – Richard Simonetti

Mensagem secreta
Vamos descobrir o que diz a frase de Içami Tiba? Consulte a barra de códigos.

 

 



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

=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
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Evangelho para a Infância e a Juventude

“Quem Ama Educa”
Içami Tiba

