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Assumir compromissos na 

paternidade e na maternidade 
constitui engrandecimento do espírito, 
sempre que o homem e a mulher lhes 

compreendam o caráter divino. 
Infelizmente, o Planeta ainda apresenta 

enorme percentagem de criaturas mal- 
avisadas relativamente a esses sublimes 
atributos. 

Grande número de homens e mulheres 
procura prazeres envenenados nesse 

particular. Os que se localizam, contudo, na 
perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda 
longe das verdadeiras noções de humanidade 

e devem ser colocados à margem de qualquer 
apreciação. 

Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho 
não fala aos embriões da espiritualidade, mas 
às inteligências e corações que já se mostram 

suscetíveis de receber-lhe o concurso. 
Os pais do mundo, admitidos às 

assembleias de Jesus, precisam compreender 
a complexidade e grandeza do trabalho que 

lhes assiste. É natural que se interessem 

pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, 
todavia, é imprescindível não perder de vista 
que o lar é o mundo essencial, onde se deve 

atender aos desígnios divinos, no tocante aos 
serviços mais importantes que lhes foram 

conferidos. Os filhos são as obras preciosas 
que o Senhor lhes confia às mãos, 
solicitando-lhes cooperação amorosa e 

eficiente. 
Receber encargos desse teor é alcançar 

nobres títulos de confiança. Por isso, criar os 
filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão 
fácil. 

A maioria dos pais humanos vivem 
desviados, através de vários modos, seja nos 

excessos de ternura ou na demasia de 
exigência, mas à luz do Evangelho 
caminharão todos no rumo da era nova, 

compreendendo que, se para ser pai ou mãe 
são necessários profundos dotes de amor, à 

frente dessas qualidades deve brilhar o 
divino dom do equilíbrio. 

 
 

In: “Vinha de Luz” – Francisco  C. Xavier / Emmanuel 

ESTUDANDO KARDEC 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS – Livro Segundo –  Capítulo IV  

Pluralidade das Existências  – Item VII – Parentesco, Filiação 
 

 

 

 

 

 

1. Os pais transmitem aos filhos uma 

porção de sua alma, ou nada mais fazem 
do que lhes dar a vida animal, a que uma 

nova alma vem depois juntar a vida moral? 
  — Somente a vida animal, porque a alma 
é indivisível. Um pai estúpido pode ter 

filhos inteligentes, e vice-versa. 
 2. Desde que tivemos muitas existências, 

o parentesco remonta às anteriores?     
 — Não poderia ser de outra maneira. A 
sucessão das existências corpóreas 

estabelece entre os Espíritos liames que 
remontam às existências anteriores; disso 

decorrem frequentemente as causas de 
simpatia entre vós e alguns Espíritos que 
vos parecem estranhos. 

3. Segundo certas pessoas, a doutrina da 
reencarnação parece destruir os laços de 

família, fazendo-as remontar às existências 
anteriores. 

 — Ela os amplia, em vez de destruí-los. 
Baseando-se o parentesco em afeições 

anteriores, os laços que unem os membros 

de uma mesma família são menos 
precários. A reencarnação amplia os 

deveres da fraternidade, pois no vosso 
vizinho ou no vosso criado pode encontrar-
se um Espírito que foi do vosso sangue. 

4. A reencarnação diminui, entretanto, a 
importância que alguns atribuem à sua 

filiação, porque se pode ter tido como pai 
um Espírito que pertencia a outra raça, ou 
que tivesse vivido em condição bem 

diversa. 

 — É verdade; mas essa importância se 

baseia no orgulho. O que a maioria honra 
nos antepassados são os títulos, a classe, a 
fortuna. Este coraria de haver tido por avô 

um sapateiro honesto, e se vangloriaria de 
descender de um nobre debochado. Mas 

digam ou façam o que quiserem, não 
impedirão que as coisas sejam como são, 

porque Deus não regulou as leis da 
Natureza pela nossa vaidade. 

http://www.reflexoesespiritas.org/mensagens-espiritas/2891-pais
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dia 22 

de agosto 

às 20h 

 

 

No Salão da Igreja Ortodoxa São Jorge 

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

Convites R$25,00 

PALESTRAS DO MÊS DE AGOSTO 
DIA PALESTRANTE TEMA 

 

1 
 

Roseana Armênio Caichjian Parábola do 
Semeador 

4 Osvaldo de Oliveira  

Os Pais 5 Osvaldo de Oliveira 

7 Fátima Soeira 

8 Idalina Soares Gomes 

11 Miriam Eliseu Matos  

A Esperança 12 Rubens Tavares Lima 

14 Dárcio Destro 

15 Ana Maria Nogueira 

18 Eliana Barroso Prugner  
Ética  

e 
Responsabildade 

19 Drª. Tereza Cristina Or 

21 Simone Quidicomo 

22 Márcio Pires 

25 Silvia Helena Vicente  

Bezerra de  
Menezes 

26 Sueli Garcia de Almeida 

28 Jaime Togores 

29 Marcos Paulo Caichjian 
 

A Equipe de Costura do C.E.U. 

pede sua colaboração  

para completar os enxovais  

dos recém-nascidos de mãezinhas carentes. 

(novos ou até mesmo usados — desde que em bom estado)

Entregas na secretaria 

Desde já agradecemos 
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Exercício de Paz no Lar 
 

Ninguém desconhece, em lidando nas 

áreas espíritas, esclarecendo-se com as suas 

lições, a grandeza de que se reveste a 

estrutura familiar, relativamente aos 

programas sagrados, nos quais o Criador nos 

inscreveu, a fim de avançarmos na estrada 

evolutiva.  

Na família corporal, grupo de almas 

vinculadas aos nossos enganos amplos e às 

nossas virtudes parcas, encontramos os 

ensejos de aprender, convivência diária, as 

disciplinas capazes de nos reaparelhar para o 

exercício da própria paz.  

Com o empenho junto aos ensinos de 

Jesus Cristo, evite tornar-se elemento 

despótico no lar, como se todos lhe devessem 

obrigações de subalternidade, tendo que 

dobrar-se aos seus caprichos.  

Na confiança com que se deve entregar ao 

Senhor, penetrando-se de tranquilidade, 

busque não agredir com palavras ferinas ou 

com silêncios gelados aqueles que se põem à 

sua volta na luta doméstica. 

Atento ao impositivo da humildade, da 

generosidade, ante a luz do Evangelho, que 

lhe indica o rumo a seguir, fuja do esnobismo 

intelectual com a exibição vazia, sem 

propósito, como forma de se autoprojetar, 

humilhando os que estão sob sua custódia ou 

participando do seu quotidiano.  

Na caminhada para as bênçãos do Reino 

de Deus, dedique-se ao cultivo da disciplina, a 

fim de que não use gritos e expressões de 

violência, quando à frente da rebeldia ou 

persistência dos equívocos dos irmãos-

familiares que vivem com você.  

Ansiando por crescer, na convivência 

com os ideais enobrecidos dos Espíritos 

Luzeiros, aprenda a dialogar para solucionar 

problemas, conversando equilibradamente, 

para o bem geral; faça o possível para não 

cobrar afeição dos amores ou reclamar 

consideração que, talvez, você ainda não 

tenha feito, nem esteja fazendo nada por 

merecer.  

Dedique-se a agradecer as coisas 

mínimas com que seja beneficiado em casa, 

e a ser gentil com os entes queridos e com 

os auxiliares domésticos, presenteando-os 

com a sua alegria natural, com a sua 

fraternidade, sem a hipocrisia que envenena 

a linfa da vida.  

      Se é correto que no ambiente do lar 

você tem o território livre para que se 

mostre como é, para desenvolver-se, não se 

pode olvidar, entretanto, que não cabe aos 

outros suportar seus impulsos negativos ou 

sua desastrada invigilância, por fazerem 

parte da sua equipe doméstica.  

Trabalhando com discernimento, 

beneficiando-se com o devotamento do 

bem, seu e de todos, conseguirá, com o 

passar do tempo, a conquista da paz no lar, 

por meio dos perseverantes e nobres 

exercícios que, se lhe custarão disciplina e 

atenção permanentes, propiciar-lhe-ão 

alegria e renovação imorredouras a 

acompanharem seus passos no rumo de 

Deus, para a plenitude da sua legítima paz, 

com a qual você honrará as bênçãos 

familiares, nas quais se encontra vinculado.  

 
In: Vereda Familiar – Raul Teixeira /Thereza de Brito (Espírito)  
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

O dia 12 de agosto foi escolhido como o Dia Internacional da Juventude na Conferência Mundial  
de Ministros Responsáveis pela Juventude, realizada em agosto de 1998, em Lisboa. 

 

SER JOVEM..... 

 

A juventude não é um período da vida, é um estado de espírito,  

um efeito da vontade, uma qualidade da imaginação, uma intensidade emotiva, 

 uma vitória da coragem sobre a timidez, um gosto da aventura sobre o amor ao conforto. 

Não é por ter vivido um  certo número de anos que envelhecemos: 

 envelhecemos porque abandonamos o nosso ideal.  

Os anos enrugam o rosto, renunciar ao ideal enruga a alma. 

As preocupações, as dúvidas, os temores e os desesperos são os inimigos que  

lentamente nos inclinam para a terra e nos tornam pó antes da morte. 

Jovem é aquele que se admira, que se maravilha e pergunta,  

qual criança insaciável: __E depois?.  

Que desafia os acontecimentos e encontra alegria no jogo da vida. 

És tão jovem quanto a tua fé; tão velho quanto a tua descrença.  

Tão jovem quanto a tua confiança em ti e em tua esperança; tão velho quanto o teu desânimo. 

Serás jovem enquanto te conservares receptivo ao que é belo, bom e grande; 

 receptivo às mensagens da Natureza, do homem, do infinito. 

E se um dia teu coração for atacado pelo pessimismo e corroído pelo cinismo,  

que Deus, então, se compadeça da tua alma de velho. 
 
 

General Mac. Arthur  (1945) 
 

Caça-palavra 
O quadro abaixo esconde algumas palavras do texto que acabamos de ler. 

Vamos encontrá-las! 

 
Juventude 

Vontade 

Qualidade 

Imaginação 

Vitória  

Coragem  

Aventura 

Ideal 

Maravilha 

Insaciável 

Acontecimentos 

Confiança 

Alegria 

Esperança 

Infinito 

Coração 
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Evangelho para a Infância e a Juventude  

 
 

 

 

 

 

 

 

Resposta 

Caça-palavra  

agosto / 2015 
 

 

 

 

 

 


