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Editorial
“Na sua atividade profissional diária, quando
você se põe a servir à vida com os recursos de
que dispõe, a fim de que tudo se desenvolva ao
seu derredor, procure cientificar-se das suas
obrigações.
Pense no trabalho, desde o mais simples ao
mais complexo, desde os esforços braçais mais
inexpressivos aos olhos comuns, até as realizações mais grandiosas no campo intelectual, e
faça tudo da melhor forma. Faça tudo com boa
vontade.
Todo trabalho é bênção de Deus para quem o
realiza. Todo serviço é nobre desde que operado
em homenagem ao excelso bem.
Se você maneja algum veículo, conduzindo
passageiros, faça-o como se o seu veículo fosse
uma divina carruagem devendo apanhar e entregar, com segurança, cada um dos seus irmãos,
cada filho de Deus como você mesmo.
Caso você labore com alimentos, cozinhando,
servindo, vendendo, faça tudo como quem administra a despensa celeste, devendo, por isso,
ofertar o melhor aos irmãos do seu caminho.
Se você costura ou tece, retirando daí o seu
sustento, faça tudo da melhor maneira. Aja como se manejasse a luminosa roca do Criador ou
como se você fosse uma aranha inteligente e
especial, incumbida de vestir e proteger os corpos dos irmãos do mundo.
Caso preste serviço na área da informática,
hoje exuberante, considere que, por mais excepcionais que sejam as máquinas, você deve traba-

lhar como quem reverencia o cérebro e a mente,
nos quais o Criador depositou as sementes da
perfeição.
Se você lida com enfermos, como médico ou
enfermeiro, trabalhe com os seus melhores recursos d'alma. Medite na honra de poder penetrar os segredos biológicos terrenos, cooperando
com o grande autor no restabelecimento desses
edifícios celulares.
Pense, ainda, nas realidades da vida orgânica
que você pode controlar, mostrando-se um deus
com Deus atuando, em prol do próprio desenvolvimento.
Faça do melhor modo o seu trabalho. E esteja
certo de que, se trabalha mal, de má vontade,
embora possa causar transtornos aos outros, a si
mesmo é que estará prejudicando.
Ainda que você não receba as considerações e
reconhecimentos como gostaria, na Terra, pense
na oportunidade que o Pai Criador lhe oferece.
Confie. Ao seu tempo tudo melhorará.
Não se perca, evitando perturbar-se em sua
atividade profissional. Antes, aprimore-se. Faça
tudo com carinho e rigor para que a sua estada
no mundo seja de muito proveito para o seu
grande futuro.
A sua vida pode tornar-se um estuário de felicidade, num campo de alegria, evadindo-se das
cadeias do remorso, do pessimismo, do egoísmo,
do mal, enfim, para que a sua travessia humana
seja um hino de ventura para o seu encontro
com Deus por meio do seu semelhante.“

In: “Para uso diário” – Raul Teixeira / Joanes
Que iniciemos as nossas atividades do biênio 2013/2014 com o objetivo único de servirmos
com humildade e da melhor maneira possível, independentemente da função de cada um, pois
juntos podemos realmente fazer com que o nosso C.E.U. seja um pronto-socorro espiritual para encarnados e desencarnados, lembrando sempre de fazer bem o Bem que se
deve fazer.
Muita Luz, Paz e Amor para todos!

Presidente

ESTUDANDO KARDEC
A gênese – capítulo 18 – A Geração Nova – item 27
A primeira edição de “A Gênese” de Allan Kardec é colocada à venda em Paris, no dia 6 de janeiro de 1868.
Para que na Terra sejam felizes os homens,
preciso é que somente a povoem Espíritos bons,
encarnados e desencarnados, que somente ao
bem se dediquem. (...)
A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de

transformar-se por meio de um cataclismo que
aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá
do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas.
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DIA

PALESTRANTE

8
9
11
12
15
16
18
19
22
23
25
26

Odair da Cruz
Rubens Tavares Lima
Dárcio Destro
Andréa Amaral Quintela
Eliana Barrozo Prugner
Miriam Eliseu de Matos
Reinaldo Marangoni
Célia Patriani Justo
Gerson da Silva Gonçalves
José Antonio Evangelista
Márcia Goulart
Márcio Pires

29

Marília Rossi Nogueira

30

José de Abreu ( Zezinho)

TEMA
A Caridade
Dar de Graça o
que de Graça
Recebeste
Livre Arbítrio
Ninguém Pode
Ver o Reino de
Deus se não
Nascer de Novo

CURSOS DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA
Adultos (terças-feiras às 20h ou sextas-feiras às 15h)
1 - Aprendizes do Evangelho (iniciantes)
2 – Primeiro Básico
3 - Segundo Básico
4 - Primeiro Mediúnico
5 - Segundo Mediúnico
e

Terças e Quartas-feiras: 15h30min
Palestra, Passe e Triagem

Crianças (Sábados das 10h às 11h30) – RECRELUZ



Informações e inscrições na secretaria

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


RECESSO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO

Na semana do carnaval, devido à dificuldade
de transporte dos palestrantes e de vários
trabalhadores, entraremos em recesso.
Solicitamos a todos que procurem manter a
postura espírita, lembrando a cada instante do
conselho do nosso amado Mestre Jesus:
VIGIAI E ORAI
A felicidade, se ainda não é deste mundo, já pode residir no espírito
que realmente a procura na alegria de dar de si mesmo.
Emmanuel

Distribuição de

a famílias carentes

Organização Religiosa Sem Fins Econômicos

Participe você também!

ASSOCIE-SE AO C.E.U.

Informe-se na secretaria e saiba como contribuir
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Mereça Ser Feliz
“Mediante a organização que nos deu, não traçou a Natureza o limite das nossas necessidades?
__ Sem dúvida, mas o homem é insaciável... e os vícios lhe alteraram a constituição
e lhe criaram necessidades que não são reais.” (O Livro dos Espíritos - questão 716)
"Carência é o estado íntimo de
à míngua de amor, um constante cultivador da
insatisfação que surge da privação de alguma
esperança de ser compensado. Sua experiência,
necessidade pessoal, cujo principal
porém, revela facetas ignoradas de
reflexo é o sentimento da
si próprio.
Somente
infelicidade.
A carência surge quando
Sob análise espiritual, é um
desconectamos o mundo dos
quando
nos
fluxo energético de vibrações não
sentimentos daquilo que realmente
compensadas,
reclamando
o
preenche e gratifica, priorizando o
empenharmos
dinamismo da complementação
falso conceito de realização e/ou
para gerar bem estar e equilíbrio
personalidade. A alma carente é
pelo
amor,
na vida do ser. Uma força
alguém em débito perante sua
centrípeta que não ultrapassa a
própria consciência - o eu real.
perceberemos
psicosfera individual em razão de
Nada na criação foi gerado
constituir uma ‘atração para
com carência e, em termos do
que
Carência
dentro’.
espírito, carência não é somente
Na ótica afetiva, é um
aquilo que ‘falta’, mas o resultado
é
o
outro
nome
processo de desnutrição que pode
em forma de desajuste, comprado a
ter sido iniciado na infância ou até
‘preço de irresponsabilidade’.
do
egoísmo.
mesmo em outras reencarnações.
Nosso destino é a felicidade e
Advém dos desejos recalcados,
a completude sem carências. Leis
expectativas não colimadas e
perfeitas regem nosso merecimento
frustrações não superadas.
e
somente
quando
nos
As matrizes profundas da
empenharmos
pelo
amor,
carência podem ser encontradas
perceberemos que carência é o
no subconsciente. É o vício milenar
outro nome do egoísmo.
de exigir e esperar ser amado sem
Num mundo faminto de
disposição altruísta suficiente para
amor, a Terra, tornou-se o local
amar.
onde a maioria espera saciar sua
Solidão, ciúme, dependência, escassa
fome afetiva e poucos são os que optam pela
autoestima, complexo de inferioridade,
Divina escolha de amar.
insegurança, fantasias, atrações ‘proibidas’,
Estejamos certos de que a melhor
impulsos mentais permissivos, depressões e
solução para os nossos problemas de
tantos outros quadros de sofrimento podem
equilíbrio, nas necessidades e aspirações
decorrer dessa tormentosa vivência da ‘prisão
pessoais, será sempre manter-se firme nos
emocional’. E nos bastidores de todas essas
ideais enobrecedores que vertem da proposta
tormentas, está o ‘espírito carente’, atestando a
terapêutica
do
amor. "
sua incapacidade de amar. O carente é alguém
In: Mereça Ser Feliz – Superando as Ilusões do Orgulho – Vanderlei De Oliviera / Ermance Dufaux
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CRUZADA
*Consulte nossa biblioteca
DE
FÉRIAS

HORIZONTAIS
1 –Tema do capítulo XXVII de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” ;
4 –Teoria que admite a transmigração da alma de um corpo
para outro. (LE – questão 611);
6 – Lei de Deus que diz que todas as criaturas têm
necessidade de desenvolver seus potenciais em diversas
atividades para progredirem; (LE- cap VIII);
7 – Faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e ler
impressões ou lembranças ao contato de objetos (Nos
domínios da Mediunidade – FCX/ André Luiz – cap 26);
8 – Sentimento que nivela os homens como irmãos (ESE –
Cap VII).

VERTICAIS
1- Glândula situada na base do cérebro em que, segundo
Descartes, se localiza a sede da alma (“A Obsessão e suas
Máscaras” – Marlene Nobre – II);
2 – Pena que se cumpre pelos sofrimentos decorrentes do seu
estado de inferioridade. (LE – questão 998);
3 - Fenômeno que originou a expressão “homens duplos”. –
[LM – cap 7];
4 – Conjunto de princípios para se viver bem consigo mesmo,
com os semelhantes e com Deus;
5 – Domínio que alguns Espíritos podem adquirir sobre certas
pessoas (LM – Cap. 23);
9 – A ausência do bem – GE – Cap III.

RECEITA DE ANO NOVO
Carlos Drummond de Andrade
( * 1902 - † 1987 )

Para você ganhar
belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris,
ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação
com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo,
remendado às carreiras, mas novo
nas sementinhas do vir-a-ser;
novo até no coração das
coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito
nem se nota, mas
com ele se come, se passeia, se ama,
se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha
ou qualquer outra birita,
não precisa expedir
nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa fazer
lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro
as coisas mudem e seja tudo claridade,
recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto
de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo,
eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

*LEGENDAS: LE = Livro dos Espíritos; ESE = Evangelho Segundo o Espiritismo; LM = Livro dos Médiuns GE = A Gênese – de ALLAN KARDEC. Todas as referências estão disponíveis na Biblioteca.
Respostas após dia 20/01/13 no mural do Recreluz e no site: www.centroceu.com.br/jornal
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