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Editorial
O ano está chegando ao fim, e com ele também se conclui o biênio 2011/2012.
Desejamos expressar nossa imensa gratidão a Deus por permitir-nos servir em nome do amor
ao próximo, ao lado de pessoas tão especiais, cuja contribuição tem-se revelado sob várias maneiras.
Nestes tempos de tantos afazeres, as realizações altruístas desta Casa só têm sido possíveis
com a participação geral, num esforço conjunto, em que compreensão, boa vontade e atitude são
de grande relevância no cumprimento de nossa missão.
No dia 2 de dezembro próximo, reunir-se-á a Assembleia Geral Ordinária para eleição de nova
Diretoria e novo Conselho Fiscal. Os interessados em formar chapas concorrentes deverão organizar-se de acordo com o Estatuto e apresentá-las em tempo hábil para sua divulgação.
Pedimos aos associados que verifiquem sua situação social junto à secretaria antes do dia da
votação, a fim de evitar impedimentos de ordem legal durante a Assembleia.
Ficam aqui nossos sinceros agradecimentos aos integrantes da atual gestão e a todos quantos
têm contribuído para que esta Casa continue exercendo a caridade em nome do Cristo.
Esperamos poder contar com a participação de todos.

Abraços fraternos
A Direção

ESTUDANDO KARDEC
A GÊNESE – Capítulo I – Caráter da Revelação Espírita
1- Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação?
R) O Espiritismo, porque nos dá a conhecer o
mundo invisível que nos cerca através de leis
que regem as suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e assim, o destino dos homens depois
da morte, é uma verdadeira revelação, cientificamente falando.
2- Qual a autoridade do ensino dos Espíritos,
se eles não são infalíveis e superiores à Humanidade?
R) Os Espíritos têm dilatadas as suas percepções, e passam a ver, quando na espiritualidade, o que não viam quando na Terra. Estão
libertos dos entraves da matéria, e isentos dos
cuidados da vida corpórea. Portanto, podem
apreciar as coisas de um ponto de vista mais
elevado, compreendem seus erros, retificam as
suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos
humanos.
3- É permitido aos Espíritos fazer toda e qualquer revelação?
R) Não, há coisas cuja revelação não lhes é
permitida porque o grau de adiantamento em
que se encontram não as comporta. Os Espíritos se abstêm de nos dar aquilo que podemos
adquirir pelo trabalho.
4- Qual a característica principal de uma revelação?
R) A característica principal e essencial de uma

revelação tem que ser a verdade. Revelar é
tornar conhecido um fato.
5- O que nos propõe o ensino?
R) O ensino é, na realidade, a revelação de
certas verdades científicas ou morais, físicas ou
metafísicas, feitas por homens que as conhecem (os professores, os cientistas, etc.) a outros que as ignoram, e que, se assim não acontecesse, nunca as teriam conhecido.
6- Haverá revelações diretas de Deus aos homens?
R) É uma questão que não se pode responder
nem sim, nem não. O fato não é radicalmente
impossível. O que não deixa dúvidas é que os
Espíritos Puros, mais próximos de Deus, pela
perfeição captam o seu Pensamento e podem
transmiti-lo. Os reveladores encarnados, de
acordo com a ordem à qual pertencem, e o
grau de conhecimento que possuem, podem
tirar desse seu conhecimento as instruções que
ministram ou recebê-las de Espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros de Deus.
7- Como podem ser transmitidas as instruções
entre encarnados e desencarnados?
R) Elas podem ser transmitidas:
a) pela simples inspiração;
b) pela audição da palavra;
c) pela visibilidade dos Espíritos instrutores
(vidência);
d) pelas visões e aparições, quer em sonhos,
quer em estado de vigília.
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ceuespiritasunidos@gmail.com
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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


EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 02/12
Eleição de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal –
biênio 2013 – 2014

O Presidente desta Instituição, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA os associados em dia com suas responsabilidades sociais, para
participarem da eleição que definirá nova Diretoria Executiva e novo Conselho
Fiscal para o biênio 2013-2014. O processo eleitoral ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2012 às 15h em primeira chamada, ou às 15h30min em segunda chamada,
em sua sede: Rua Com. Alfaia Rodrigues, 67 – Embaré – Santos – SP.
Poderão compor as chapas de candidatos todos os associados que se enquadrem nas condições previstas no Estatuto, desde que em pleno gozo de seus
direitos estatutários e legais diante das legislações vigentes.
Santos, 1º de novembro de 2012.
Osvaldo de Oliveira
Presidente

Procure chegar pelo menos
15 minutos antes do início.


A palestra faz parte do
tratamento espiritual.
RECRELUZ
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
SEJA SÓCIO DO C.E.U.

C.E.U. Companheiros Espíritas Unidos

Inscrita, até o momento, concorrendo à DIRETORIA - BIÊNIO 2013/2014
CHAPA 1
1-CONSELHO FISCAL – Efetivos
Maria da Aparecida Peixoto Peirão; Regina Aparecida Peirão Monte Alegre; Jonas
Nocerino Prado
2-CONSELHO FISCAL - Suplentes
Reinaldo Marangoni; Rui Barbosa Siani; José Vaz Pereira de Castro
3-DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Sebastião Dornellas Gomes
Vice Presidente: Osvaldo de Oliveira
Primeiro Tesoureiro: Muriel Bucci
Segundo Tesoureiro: Roseana Armênio Caichjian
Primeiro Secretário: Silvia Helena Vicente
Segundo Secretário: Cledenir Bucci
Primeiro Diretor de Relações Sociais e Eventos: Lúcia Maria Feola Amaral
Segundo Diretor de Relações Sociais e Eventos: Cristina Amaral Martin
Diretor de Patrimônio: Antônio Carlos Bernardo
Diretor de Trabalhos Espirituais: Miriam Eliseu de Matos
Diretor de Assistência Social: Marise Braga de Carvalho
Santos, 1º de novembro de 2012.
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Eles Vivem
Ante os que partiram, precedendo-te na Grande Mudança,
não permitas que o desespero te ensombre o coração.
Eles não morreram. Estão vivos.
Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo.
Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia,
quando te afastas da confiança em Deus.
Eles sabem igualmente quanto dói a separação.
Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no
adeus, conservando na acústica do Espírito as palavras que
pronunciaste, quando não mais conseguiam responder às interpelações
que articulaste no auge da amargura.
Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor.
Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência
terrestre sem eles e quase sempre se transformam em cireneus de
ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação, ou
enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa
ou lhes enfeita a memória perguntando por quê.
Pensa neles com saudade convertida em oração.
As tuas preces de amor representam acordes de esperança e
devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida.
Quanto puderes, realiza por eles, as tarefas em que estimariam
prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zeladores de teus dias.
Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te
prendes no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo
para a elevação que se lhe faz necessária.
Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no Mais
Além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias
da experiência no plano material.
Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união
sem adeus e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não
caminharam na direção da noite mas sim
ao encontro de Novo Despertar

“Pensa neles
com saudade
convertida
em oração.
As tuas
preces de
amor
representam
acordes de
esperança e
devotamento”

In: "Retornaram Contando" - Francisco Cândido Xavier / Emmanuel

As Formiguinhas do C.E.U. convidam VOCÊ a prestigiar nosso

Dias 7 e 8 de dezembro (sexta e sábado) das 14h às 20h
e dia 9 de dezembro (domingo) das 9h às 18h
Local: salão da Igreja Ortodoxa São Jorge: Av. Ana Costa, 325
(em frente ao hipermercado Extra)
Agora com mais novidades
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Entrada Franca

Evangelho para a Infância e a Juventude

Tudo o que realmente vale a pena saber
Tudo o que hoje preciso realmente saber, sobre como viver, o que fazer e como ser, eu aprendi
no jardim de infância. A sabedoria não se encontrava no topo de um curso de pós-graduação, mas
no montinho de areia da escola de todo dia.
Estas são as coisas que aprendi:
1. Compartilhe tudo;
2. Jogue dentro das regras;
3. Não bata nos outros;
4. Coloque as coisas de volta onde pegou;
5. Arrume sua bagunça;
6. Não pegue as coisas dos outros;
7. Peça desculpas quando machucar alguém; mas peça mesmo !!!
8. Dê descarga; (isso é importante)
9. Lave as mãos antes de comer e agradeça a Deus antes de deitar;
10. Biscoitos e leite quentinhos fazem bem para você;
11. Respeite o limite dos outros;
12. Leve uma vida equilibrada: aprenda um pouco, pense um pouco... desenhe... pinte... cante...
dance... brinque... trabalhe um pouco todos os dias;
13. Tire uma soneca à tarde; (isso é muito bom)
14. Quando sair, cuidado com os carros;
15. Dê a mão e fique junto;
16. Repare nas maravilhas da vida;
17. O peixinho dourado, o hamster, o camundongo branco e até mesmo a sementinha no copinho
plástico, todos morrem... nós também.
Pegue qualquer um desses itens, coloque-os em termos mais adultos e sofisticados e aplique-os
à sua vida familiar, ao seu trabalho, ao seu governo, ao seu mundo e vai ver como ele é
verdadeiro, claro e firme. Pense como o mundo seria melhor se todos nós, no mundo todo,
tivéssemos biscoitos e leite todos os dias por volta das três da tarde e pudéssemos nos deitar com
um cobertorzinho para uma soneca. Ou se todos os governos tivessem como regra básica,
devolver as coisas ao lugar em que elas se encontravam e arrumassem a bagunça. Ao sair para o
mundo é sempre melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. É necessário abrir os olhos e perceber
que as coisas boas estão dentro de nós, onde os sentimentos não precisam de motivos, nem os
desejos de razão.
O importante é aproveitar o momento e aprender sua duração, pois a vida está nos olhos de
quem souber ver.

Robert Fulghum
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