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CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO A DEUS

ATA DE REUNIÃO PÚBLICA – REUNIÃO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL

A IGREJA ICEU é, também, um ramo da Jerusalém Espiritual: A Igreja Universal e Invisível de Cristo.
Sua finalidade é a Evangelização do Espírito/homem. [IICo. 3:12; Hb.12:22-29]

Templo Cristão Evangélico Espírita Ecumênico Universal de Itapevi – SP.

Jesus Cristo é Nosso Irmão, Mestre e Senhor

O Espírito Verdade / O Consolador

O Codificador Allan Kardec
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“E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós.”[Lc. 9:50]
“Porque agora vivemos se estais firmes no Senhor”[1Ts.3:8]

Jesus Cristo

Allan Kardec

Chico Xavier

Carlos Fernando

Templo da ICEU

*Fundamento Legal:
Constituição Federativa do Brasil e Código Civil:
Artigo 5,ºincisos:V, VI, VII, VIII, IX, X, XVI,XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXVI,
XLILXVIII, LX, LXX, letra “b”; LXXVII; o artigo 19, I; o artigo
150, inciso VI, letra ”b”; Estatutos atualizados conforme o disposto
nos artigos 44, IV, e Parágrafo Único a 69 do “Novo” Código Civil
Brasileiro - Lei nº 10.406 de 10.Janeiro. 2.002 e Lei nº 10.825 de
22.12.2003. Diz a citada Lei: art.44: São pessoas jurídicas de
direito privado: IV – as organizações religiosas. §1º - São livres a
criação, a organização, a estruturação interna e o
funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao
poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos
constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Parágrafo
único do art. 2.031 - O disposto neste artigo não se aplica às
organizações religiosas[...]

*Fundamento Religioso:
Os Estatutos Constitutivos - Da Constituição Orgânica - Do Programa das Crenças”(Vide: A Bíblia e os Livros da Codificação
Kardequiana. Destaque para o Livro Obras Póstumas de Allan Kardec – Constituição do Espiritismo - Exposição de MotivosConsiderações Preliminares - Dos Cismas – O Chefe do Espiritismo – Comitê Central – Instituições Acessórias e
Complementares do Comitê Central – Círculo de Atividades do Comitê Central – Os Estatutos Constitutivos – Do Programa das
Crenças – Recursos e Haveres – Allan Kardec e a Nova Constituição – e Ordenados conforme a Tradição Bíblica, Sociológica,
Administrativa, Organizacional, Métológica e Pedagógica da ICEU – Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal – CNPJ. nº
50.521.822/0001-96.
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INÍCIO DO CULTO

“E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo
a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas
igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã”

(Lc.24:47,49; Ap.22:6-21)

01 – PRECE DE ABERTURA:
Dirigente: Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus, é da
responsabilidade de: [...] (Jo.14:15:16;16:23-28; 1Jo.5:14-21)
02 – CANTO INTRODUTÓRIO: Coral - Todos cantam, em pé.
03 – PALAVRAS INICIAIS DE SAUDAÇÃO:
Dirigente: Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos
seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso
assumido na Pátria espiritual (Lc.14:26-35;18:28-30), antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta
renovada Israel Espiritual.(Lc.13:18-21;14:15-24;Q.:262, O Consolador-Emmanuel-Psic.FCX-FEB)
Público: Deus! Onipotente Criador. Nosso Pai Celestial! Enviastes a este mundo um
dos vossos filhos: Jesus Cristo; Co-fundador deste planeta. Nosso irmão, mestre e senhor;
para que através Dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos: recordar,
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conhecer e praticar a Vossa lei imutável. Senhor! A Vossa palavra, com humildade
queremos ouvir. (Jo.12:37-50;15;16: Lc.24-36-50; Rm.12:1-21; Qs.:282 a 290, O Consolador-Emmanuel-Psic.FCX-

Ed.FEB)

04 – MENSAGEM DO APOSTOLADO DE TODOS OS TEMPOS:
Dirigente: Irmãos, aqui reunidos, e demais criaturas de Deus e sendo guiados pelo Seu
amor, preparemo-nos para receber a – Sua Palavra – anunciada por: Moisés, pelos Profetas, por
Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do evangelho eterno, verdadeiros emissários
do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada.
Público: Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a Vossa
palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos
nós; e, assimilada, integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade,
em nome do Vosso celeste e augusto amor. (1Jo.2:18-19; 2Tm.4:1-5;Qs: 271;275 a 280; 292; 409,410 e 411, O

Consolador –Emmanuel-Psic.FCX-Ed.FEB)

05 – MENSAGEM DA CÂMARA DO PRECEPTOR:
Dirigente: Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a
mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os
povos, proclamada pela ICEU – esta “Nova Jerusalém descida dos céus” Am.9:11-15), (Ap.21:1-27,
através do Ocupante da Câmara do Preceptor.(Am.2:1-16;Mt.28:18-20; Jo.13:20;15;1Jo.2:1-29 4:1-21;
5:1-13;Ap.caps.1;2;3;Lc.11:17-26,33-52;12:1-12;13:22-30;Ep.Judas). A leitura e os comentários são da
responsabilidade de: [...] *(VIDE SÍNTESE)
Público: Ouviremos! (Lc.11:28). Deus, Senhor da justiça e da paz! Dai-nos Vossas
bênçãos! Caminhando ao Vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais,
que nos reservais. Felizes, acolhemos os novos céus e esta nova terra – nossa eterna Israel.

(Mt.12:1-14;Hb: caps.10;11;12 e 13; Ep.Tg: caps. 1-5; IPe: caps. 1;2 e 3)

06 – CANTO DA UNIDADE E DA PAZ: Coral - Todos cantam, em pé.
07 - CREDO - PROFISSÃO DE FÉ CRISTÃ ESPÍRITA ECUMÊNICA UNIVERSAL:

(vide Livro Obras Póstumas de Allan Kardec - Profissão de Fé Espírita Raciocinada)

[7.1] – Dirigente: Irmãos este é o nosso credo. Esta é a nossa profissão de fé. Cremos e
sabemos (Livro da Sabedoria. Caps. 6;7;8;9): Há um Deus. Inteligência Suprema. Causa Primeira e
Criadora de todas as coisas e de todos nós; os espíritos. Deus é: único e absoluto Senhor. É eterno.
É imutável. É imaterial. É onipotente. É soberanamente justo. É misericordioso. É bom. Deus é
infinito em todas as Suas perfeições.
Público: Ó Deus! Toda honra e toda glória, unicamente, seja para Vós. Existimos por
Vossa soberana vontade (Rm.11:33-36-Hino de Adoração),ó Pai celestial amado!
[7.2] - Dirigente: Cremos e sabemos: Deus criou os espíritos, seus filhos. Eles são os
seres inteligentes da criação. São os agentes de Deus, auxiliando-o em Sua incessante e
permanente atividade divina. Os espíritos, são criados simples e sem sabedoria. São dotados de
perfectibilidade e igual aptidão para adquirir sabedoria e moralidade. O bem é o caminho real e
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normal do espírito. O mal, não é obra de Deus. O mal é resultado dos sentimentos e atos inferiores,
praticados e desenvolvidos pelos espíritos que se distanciam, voluntária e individualmente, da
verdade e do bem. Cremos e sabemos: Deus criou o universo para que os espíritos nele atuem. E,
assim, por intermédio das relações entre si, e agindo sobre a matéria, amando-se uns aos outros,
desenvolvam: a moralidade e a inteligência; mas, sempre buscando, em primeiro lugar, O Reino
de Deus e a Sua justiça.
Público: Ó Deus! Louvamos-vos por Vosso amor para com Vossas criações. A Vossa
bondade infinita nos permite cooperar na Vossa sagrada obra. (Mt.16:24-28)
[7.3] - Dirigente: Cremos e sabemos: à medida que o(s) espírito(s) se afasta(m) do ponto
inicial da(s) sua(s) individual(is) criação(ões), desenvolve(m)-se-lhe(s) as idéias; e, com as
idéias rompe(m)-se-lhe(s) o(s) seu(s) livre(s) arbítrio(s), sendo este(s) um dos seus essenciais
atributos. Cremos e sabemos:- o termo final da caminhada do(s) espírito(s), o destino de todo(s)
ele(s) - [e de tudo], é a perfeição relativa; a qual é alcançada, lenta ou mais rapidamente: segundo
a forma, o modo e o comportamento de vida individualmente adotada. A cada um é-se dado
conforme sua própria obra. É a lei do merecimento individual. É a lei de causa e efeito.
Público: A Vossa misericórdia, ó Deus está em nós. És a Verdade Absoluta! Nossa
mente e coração guardem a Vossa santa palavra, convertendo-nos em conscientes e
permanentes semeadores da Vossa inextinguível luz e verdade, nos dois planos da vida: o
material e o espiritual. (Dn.12:1-13); Mt.20:1-28; Jo.12:32; ICo. 16:13,14; IICo. 4:8-18: 5:1-21;
[7.4] - Dirigente: Cremos e sabemos:- a verdadeira vida eterna é a espiritual. A vida
material é transitória. A reencarnação é lei natural. O espírito, em adentrando a humanidade,
reencarna (Lc.12:54-59;16:19-31;20:27-38; Jo.3:1-21), sempre, e somente, na forma humana – para
cumprir os desígnios de sua individual evolução. Ele não renasce para sofrer, mas, para, com
alegria, reparar os erros praticados ou executar tarefas e missões de amor e de auxílio ao
progresso individual ou universal. Existe um limite para a reencarnação – e - com ele - o
último inimigo – a morte física – é-se vencido(a). (Jo.3:31,36; ICo. 15:1-58). Todavia, cada espírito
reencarna vezes diversas; seja na Terra ou em outros mundos ou galáxias. Cremos e sabemos:existir a ressurreição do espírito e não a ressurreição do espírito no seu mesmo corpo de carne,
que já “morreu”. (Lc.20:27-40; ICo:15:35-58). Onde estejam os espíritos, eles se comunicam,
ininterruptamente, independentemente do grau ou plano evolutivo a que pertençam: seja
espiritual ou material. Os superiores vivenciam a solidariedade universal; cooperando entre si,
reciprocamente: no trabalho; na harmonia; no amor e na caridade. O inverso, temporariamente,
ocorre com o espírito que, voluntariamente, por ignorância, e transitória inferioridade, persiste
na prática da maldade, perturbando o seu próprio mundo íntimo e auto distanciando-se, por isso,
da verdade, da luz e do Reino de Deus. (Is. caps.24;25;26;27; 29:9-24;.IPe.2:1-22;3:14-18; “Os Dogmas e os

Preconceitos”-Livro Emmanuel-Psic.FCX-Ed.FEB).

Público: Ó Deus! Pai bondoso. Tua justiça nos permite a reparação do mal
praticado. O Teu perdão, cobre a multidão dos nossos pecados. (Ez.13:1-23; Lc.20:45-47)
Maravilhoso é retornarmos, com a mente pura, à Tua augusta e celestial presença. Acolhenos, ó Senhor! (Livro da Sabedoria. 1:1-12; 15:1-6; Mt. 16:1-12; 24:9-14;”Aos Trabalhadores da Verdade” - Livro

Emmanuel-Pisc.FCX-Ed.FEB)
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[7.5] - Dirigente: Cremos e sabemos:- É a Bíblia, obra escrita pelo esforço espiritual e
humano. Ela é fruto da inspiração de Deus; de Jesus Cristo; dos espíritos superiores e demonstra
as alianças e ações entre Deus e a humanidade planetária – reencarnada e desencarnada. Cremos e
sabemos:- a Doutrina Cristã Espírita Ecumênica praticada pela ICEU, constitui-se em basilares
ensinos revelados pelo Espírito Verdade – prometido por Jesus Cristo, e enviado por Deus – para
esclarecer, recordar e iluminar nossas mentes à respeito das lições transmitidas pelo divino Rabi
Galileu. Cremos e sabemos:- A Doutrina Cristã Espírita Ecumênica, luz da Palavra Divina, sobre
os ensinos bíblicos, que, entre outros, narra a história de um povo à caminho da luz (Q.:263, O
Consolador-Emmanuel-Psic.FCX-Ed.FEB), tem por missão a restauração da verdade. Cremos e sabemos:O Espírito Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Verdade, objetiva a união de todos os povos,
neste novo tempo, nesta nova etapa de progresso para a humanidade – em nome de Jesus Cristo,
nosso irmão e governador espiritual. (Livro da Sabedoria,.caps.3;4;Jo.10:16; Lc20:17,18);
Público: Ó Deus! Fiéis à Tua gloriosa vontade, ansiamos viver a plenitude de nossa
liberdade material e espiritual, concretizando em nós, a paz e a justiça do Vosso amoroso
Reino. (Jl. 2:26-32). Em Jesus Cristo, Teu Messias, nos alimentamos na verdade.(Jo.6:22-36;47-50)
[7.6] - Dirigente: Cremos e sabemos:- a Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal,
ICEU, é uma Obra Espiritual, revelada e manifestada ao mundo (Lc.4:14-21;5:31,32; 6:17-49;8:5-18;
Jo.14:15,16,17,26;16:7-14), neste novo tempo, sob o esforço da falange do Espírito Santo; o Espírito
Verdade; o Espírito Consolador, para agir e auxiliar na grande obra de regeneração da
humanidade, preparando-a para a segunda vinda de Jesus Cristo (Mt.25:31-46; 2Pe.3:1-13), Nosso
Irmão, Mestre e Rei ungido por Deus. Sabemos: a ICEU, opera na Terra, e fora dela, sob as
ordens, proteção e direção espiritual de Jesus Cristo e objetiva congregar os espíritos na sagrada
unidade espiritual e religiosa mundial; influenciando-os para vivenciar, mesmo estando na carne,
e por antecipação, o Reino de Deus (Lc.14:15-24;15:1-10;17:20-37;20:9-18).
Público: Ó Deus! A Vossa mensagem eterna é a mesma ensinada, a todos nós, por
Vosso Messias – Jesus, Vosso Cristo - e outros santificados espíritos. As Pátrias Espiritual e
Material proclamam a Vossa glória. Hosana em todos os planos da vida! Bendito o que vem
em nome do Senhor; (Mt.23:1-39) - em qualquer lugar da Terra! (Eclesiastes-Todo o Livro)(Lc. 9:23-

27,50,55,56,60,62;10:1-24)

08 – CANTO SUSTENTATÓRIO: Coral - Todos cantam, em pé.
09 - ATIVIDADE EVANGÉLICA:
Dirigente: Irmãos, a leitura e comentário(s) do(s) evangelho(s), está(ão) sob a
responsabilidade de: [...]
10 - ATIVIDADE DOUTRINÁRIA:
Dirigente: Irmãos, a leitura e comentário(s) doutrinário(s), está(ão) sob a
responsabilidade de: [...]
11 – CANTO DA FRATERNIDADE: Coral - Todos cantam, em pé.
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12 – EXPLANAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL:
Dirigente: Irmãos, neste momento de dedicação a Deus, convidamos para trazer-nos a
sua mensagem, a pessoa de [...] para discorrer sobre o tema: [...]
Público: Bem-vindo(a), irmão(ã), entre nós. Sua mensagem, com atenção, amor e
respeito, desejamos ouvir.
13 – MOMENTO DA “ENERGIZAÇÃO COLETIVA” – “IMPOSIÇÃO DE MÃOS”:
[Designa-se pessoas para Este Solene Ato.]
Dirigente: Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança,
preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e de seus celestes
enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade de: [...]
Público: Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realize e se cumpra
a Vossa soberana vontade, Ó DEUS! Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento
das nossas “ofensas”. Também, declaramos: aceitar e seguir a Jesus, Vosso Cristo e ao
”Espírito Santo”, confirmando-nos no batismo e na fé, para o serviço do Teu Reino. Que
Vosso Sagrado Espírito Esteja Sobre Nós, ó Pai Amado! (Mt.1:21;3:11; Lc.19:10; 24:46,47; Jo.3:14,17;

7:37,39; At 2:1,4,38; 10:14; 17:30; 19:6; Rm. 5:8,11; 6:23; 10; 14:17; 1Co.12:13; Hb.9:28)

14 - COMUNHÃO CRISTÃ ESPÍRITA ECUMÊNICA - MOMENTO DAS VIBRAÇÕES:
Dirigente: Irmãos, Jesus Cristo, pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: “Desejei
muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça” (Lc.22:15-20; I Co.11:20-34). Tomando o cálice e
havendo dado graças; tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lho dizendo: “Fazei
isto em memória de Mim.” Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo (Ap.1:7;22:12;
ITs.4:4:16,17;Hb-9:28; IIPe.3:10); e em atendimento ao pedido do nosso amado Irmão e Mestre, nós,
cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e, também, comunitária comunhão de
pensamentos, relembrando àquela (Santa Ceia) reunião de amor naquele cenáculo (Mc.14:15;
Lc.22:12) humilde, doemos, agora, a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o
que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando, de boa vontade, a pessoa de:
[...] – responsável pela direção desta espiritual tarefa.
Público - Em completo silêncio – Pensamentos enobrecidos e sintonizados na
Atividade.
15 – DISTRIBUIÇÃO DO PÃO E DA ÁGUA – LIVRO DE VIBRAÇÕES:
[Designa-se pessoas para Este Solene Ato.]
16 – CANTO DA COMUNHÃO: (Mc.14:26) - Coral – todos cantam, em pé.
17 – ATIVIDADE ARTÍSTICA – MOMENTO DE TODAS AS ARTES:
Dirigente: Irmãos, para estes preciosos momentos, de profunda e sincera alegria, num
misto de louvor e adoração a Deus, e desenvolvimento dos nossos dons celestiais, convidamos
a(s) pessoa(s) de: [...]. Ela(s) apresentará (ão): [...]
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18 – CANTO DA ACLAMAÇÃO ECUMÊNICA: Coral - Todos cantam, em pé.
19 - MOMENTO DA TRIBUNA LIVRE - MOMENTO DO TESTEMUNHO:
Dirigente: Irmanados, num mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste
momento, está franqueada a palavra a toda pessoa que dela, livre e publicamente, deseja fazer
uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se, transcorrido 01(um) minuto, sem
manifestação, o Culto prosseguirá. (Lc.4:14-17) [*Vide Introdução.]
20 - NOTÍCIAS E AVISOS PARA A COMUNIDADE:
Dirigente: Irmãos, vos damos as notícias e avisos de interesse da comunidade local.
21 – MOMENTO DO OFERTÓRIO:
Dirigente: [pedido para as obras materiais, filantrópicas, assistenciais e educacionais da
Igreja.] [*Síntese.] (Mc.12:17, 41-44; ICo.16:1-4; IICo. 8:21)
22 - CANTO DO OFERTÓRIO: Coral - Todos cantam – em pé ou sentados.
23 - CONVITE CRISTÃO ESPÍRITA ECUMÊNICO:
Dirigente: “Amigos do espiritismo: uní-vos para que o Reino da Luz não se desmembre
em cismas perturbadores. Viveis na aurora da consciência cósmica. Espiritismo é independência
da razão e libertação pela fé. Não sigais absortos em sonhos vãos. Certificai-vos da realidade
inconteste. Não vos acomodeis à ilusão. Levanta-se o equilíbrio por cerne de nosso ideal. Não vos
afoiteis. Os arautos do invisível argumentam por todas as línguas e instruem todos os seres em
todos os idiomas. Não vos deixeis empolgar por delírios de falsa virtude. Analisai tudo! Aparai
todo excesso! Não repouseis anestesiando as próprias forças. Fazei com que vossa existência
frutifique em devotamento ao trabalho enobrecedor. O furacão estertora no vazio. Escancara-se o
abismo, onde o espaço se mostra inútil. Preparai o amanhã: futuro é fatalidade! Ninguém
perpetua o presente, embora a vida em si mesma seja o presente perpétuo. Não pregueis que os
ensinamentos do Cristo transitam, exclusivamente, através das almas oceânicas na sabedoria e na
bondade. O operário anônimo, muitas vezes, gemendo de fadiga, é o admirável construtor do bem
de todos, ao rítmo da fraternidade vivida e pura. Se já esquecestes os deuses de pedra,
entronizamos em núcleos de fantasia, não crieis outros deuses de carne e osso. Se os médiuns são
as caixas de ressonância, fazendo ecoar os cânticos de paz e amor das Coortes Sublimes, não
deixam de ser espíritos identificados aos débitos e as experiências que caracterizam a
humanidade. Das trevas irrompe a luz! O dia nasce da noite! O todo emana do nada aparente! A
pérola, preciosa e brilhante, surge de uma doença da ostra! Sede almas livres! Se o Espiritismo é a
predestinação da verdade nos caminhos humanos, vós sois os predestinados a dor de lutar e servir
para que a verdade resplandeça em perenidade de alegria cristã.” [Mensagem do Espírito Lameira de

Andrade - Livro Seareiros de Volta - Psicografia Waldo Vieira-1a Ed. FEB]

24 – CANTO DE DESPEDIDA: Coral – Todos cantam, em pé.
25 - PRECE DE ENCERRAMENTO:
Dirigente: Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus, é da
responsabilidade de: [...]
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26 – TÉRMINO DO CULTO: SAUDAÇÃO DA PAZ: [Todos – em pé.]
Dirigente: Irmãos, unidos, sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, de o Espírito Santo e
dos nossos anjos guardiães, saudemo-nos e expressemos nossa Paz com Jesus. E, assim o
fazendo, sigamos: tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes
na Promessa Divina, orando e vigiando. (Mt.24:42-51; Mc.12:24,29-34;13:32-37;14:37,38; IIPe.3:13)
Público: ASSIM SEJA! (AMÉM!)
*NOTAS IMPORTANTES: Busque a pontualidade. Participe com fé, amor e alegria de todos os
momentos do Culto. Colabore, com o seu silêncio, para que a meditação dos irmãos e irmãs não
seja perturbada. Evite comentários alheios aos propósitos do amor e da caridade. Recorde: sua
pessoa é convidada de Cristo para este Banquete Espiritual. Unamos-nos a Ele! A ICEU
recomenda o uso e o estudo, no Culto, da Bíblia e de livros doutrinários e de obras de outras fontes
confiáveis. *Esta Carta Teológica foi confeccionada em 03.03.81, e reformada nas seguintes
datas: 03/03.86; 01/05/94; 12/02/95; 25/08/97; 30/04/98; 03.03.2.003; 10.12.2003 e 03.03.2012
(Lei 10.406 de 10.01.2003, artigos. 44 a 69 e Lei nº 10.825 de 22.12.2003 do NCC). Nova reforma, somente com
expressa, prévia e pública autorização da Governadoria da ICEU.
Espírito amigo: Coopere para o crescimento, avivamento espiritual e expansão da Igreja ICEU “Casa de Deus”, realizando o Culto do Evangelho em seu lar ou fundando um grupo de estudos
doutrinários, sob a orientação da ICEU.
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CULTO - ATA DE REUNIÃO PÚBLICA – ORIENTAÇÃO SOBRE O SEU USO:

INTRODUÇÃO - [Síntese]: Objetivando informar e transmitir conhecimentos
relacionados à TEOLOGIA CRISTÃ ESPÍRITA ECUMÊNICA, a ICEU, elaborou a presente
CARTA TEOLÓGICA CRISTÃ ESPÍRITA ECUMÊNICA UNIVERSAL. Ela é uma “grande
síntese” dos ensinos bíblicos e doutrinários. Nela estão presentes as diversas revelações e
alianças de DEUS: sempre provando seu inesgotável amor pelos seus filhos de todos os povos,
raças, nações e de todos os tempos e templos. Ela contém essenciais lições (Livro da Sabedoria.12:1,2)
do Antigo e do Novo Testamentos; de Moisés; dos Profetas; de Jesus Cristo; das Cartas
Apostólicas e do Apocalipse; da Manifestação do Espírito Santo, materializada, também, na
mensagem da Doutrina Espírita – codificada por Allan Kardec. Ainda, Ela, acolhe, em seu
desenvolvimento, outras lições fraternais e ecumênicas, sob a luz da ciência, da filosofia, da
religião e da política de Deus, destinadas a toda a humanidade, através de Jesus Cristo.
A CARTA TEOLÓGICA CRISTÃ ESPÍRITA ECUMÊNICA UNIVERSAL, por ser,
também, uma obra de “Método e de Sistema”, com características e funções pedagógicas, foi
adotada pela ICEU, na organização e direção dos seus Cultos - internos e externos - sob o título
– ATA de REUNIÃO PÚBLICA. Constitui-se, assim, num básico e seguro roteiro para a
presidência do Culto, dirigentes e mesmo do público: seja ele formado de membros ordenados, de
pesquisadores ou de visitantes. Assim, a Ata de Reunião Pública, tanto se destina a uma só pessoa,
como a um grupo, ou mesmo a uma grandiosa multidão. Pode o seu uso ser cronometrado e alguns
dos seus itens, exclusivamente, não serem vivenciados; adequando-se, o Culto, à realidade da
quantidade ou da necessidade espiritual e material do público presente. Entretanto, alguns itens
- a presidência verificará a conveniência das suas leituras - sempre comporão O Culto, pôr
serem vivas provas de Louvor e de Adoração a DEUS e de fidelidade a Jesus Cristo e da
fraternidade para com o nosso próximo, criaturas e criações de Deus. São eles: A Introdução:
[Síntese]:- Ela explica a razão de existência e uso da ATA. 1) Prece de Abertura:- Toda atividade
deve, sempre, se iniciar com uma oração ao Nosso Criador e Pai Celestial; 3) Palavras Iniciais de
Saudação:- Representa o acolhimento da pessoa ou do público ao Culto; 5) Mensagem da
Câmara do Preceptor:- É uma mensagem livre, local ou universal e que sempre representará a
Unidade da Igreja; 7) CREDO - Profissão de Fé Cristã Espírita Ecumênica Universal:- É a
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exteriorização da nossa crença e fé; 14) Comunhão Cristã Espírita Ecumênica – Momento das
Vibrações:- Representa o nosso elo de permanente fraternidade para com todos os nossos
semelhantes e demais criaturas e criações de Deus, sempre em nome de Jesus Cristo; 19)
Momento da Tribuna Livre – Momento do Testemunho:- Este momento é dedicado à
liberdade da manifestação e de expressão das pessoas presentes ao Culto. Em cada Culto,
toda e qualquer pessoa presente, até o limite de 05 (cinco), e que o desejar, pode fazer o uso da
Tribuna Livre - (Atenção: Não é o espaço do Púlpito. É um lugar à parte). Entretanto, devido à
exiguidade de tempo, são destinados a cada uma delas, somente, o tempo limite de 03 (três)
minutos. Transcorrido esse tempo, automaticamente, a presidência do Culto cassará a palavra.
A ICEU, não se responsabiliza pelos atos e expressões de quem fizer o uso da Tribuna Livre. Cada
qual, é, pessoalmente, responsável por sua conduta, linguagem ou atitude; e, estas, não
representarão, obrigatoriamente, o pensamento, a filosofia e a doutrina da ICEU; 21) Momento
do Ofertório:- Representa a solidariedade da pessoa ofertante para com as obrigações materiais
da Igreja. A Oferta não é um “negócio” com Deus, Jesus Cristo ou o Espírito Santo ou mesmo a
Espiritualidade Superior. Antes, é um gesto livre, consciente e espontâneo de pessoa(s) física(s)
ou jurídica(s) beneficiando a sustentação dos programas e atividades materiais da Igreja ICEU. A
Oferta, não assegura ao ofertante o direito de cobrar ou de receber uma benção, um tratamento
material ou espiritual ou mesmo uma propensa e desejada cura material ou espiritual; 25) Prece
de Encerramento:- Representa a expressão do sentimento de gratidão pela assistência e bênçãos
recebidas. É a esperança de um “novo reencontro” com DEUS, com Jesus Cristo, com Todos e
Tudo; 26) Saudação da Paz:- Encerrando o Culto, com um suave aperto de mãos e pronunciando
as palavras - PAZ COM JESUS! - todos se saúdam. A ICEU, para a realização do Culto, sugere a
participação de todas as pessoas presentes ao Ato; seja como dirigente ou como público
participante. É o CULTO INTERATIVO! Na organização, disciplina e religiosidade do Culto, a
responsabilidade é comum a Todos. Todos, tem o recíproco dever de buscar vivenciar a mais
sincera “união espiritual e material” [Uma Harmoniosa Comunhão de Pensamentos].
Entretanto, a pessoa que presidir o Culto, deve ser respeitada como a mais alta autoridade humana
presente ao Ato; seja, ela: Irmão Mentor, conselheiro, mentor, ministro, bispo, pastor, presbítero,
diácono, membro ordenado, decurião ou pesquisador; os dois últimos, desde que devidamente
autorizados. A presidência do Culto, no Ato, é a Representante de Jesus Cristo, da
Espiritualidade Superior e da Hierarquia da Igreja ICEU. A presidência, é auxiliada por mais
02 (duas) pessoas. Elas respectivamente, exercem, no Culto, as funções de secretário(a) e de
tesoureiro(a) e auxiliam a presidência na manutenção da boa ordem do Culto e da higienização e
conservação do Cenáculo: (Todo local onde se realize um Culto Público da ICEU, denomina-se Cenáculo. - Ex.:

Cenáculo Emmanuel; Cenáculo União Divina, etc.).

BREVE HISTÓRIA SOBRE A FUNDAÇÃO DA ICEU
CONHECENDO A IGREJA CRISTÃ ESPÍRITA ECUMÊNICA UNIVERSAL – ICEU
A PRINCIPAL MISSÃO da Igreja Cristã Evangélica Espírita Ecumênica
Universal – ICEU – no plano terreno é:
a] – Auxiliar o espírito reencarnado na sua evolução integral, cooperando no seu
progresso e transmitindo-lhe informações e lições teológicas, com base na tríade: ciência –
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filosofia – religião: e, assegurar-lhe um campo confiável para nele desenvolver suas ações
defensoras dos postulados cristãos evangélicos espíritas ecumênicos , em caráter universal;
b] – Colaborar com as demais igrejas e/ou movimentos e organizações religiosas para que
o Evangelho do Reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo, seja de todos, conhecido e, por todos,
vivenciado. A ICEU não disputa o domínio e a supremacia sobre quaisquer instituições; mas,
sempre, buscará manter, com todas elas, o diálogo fraterno, respeitoso e igualitário, sobremodo,
no campo da ação evangelizadora cristã. Todavia, a ICEU sempre se conservará convicta na
defesa da sua identidade cristã evangélica espírita ecumênica universal e reconhecerá nas
demais entidades suas diferenças doutrinárias, respeitando-as e amando-as co-irmamente.
Entende a ICEU: embora os cristãos anunciem como Mestre a Jesus, o Cristo de Deus, estes se
acham apenas doutrinariamente divididos, face às múltiplas interpretações que se faz das
mensagens e atividades Divinas. Por exemplo: sabe a ICEU serem, igualmente, Cristãos,
Membros da Igreja Mundial, os membros das igrejas ou das religiões: Católica Apostólica
Romana; os Mórmons; o Judaísmo; os Muçulmanos; Os Budistas; os das diversas denominações
protestantes, pentecostais, evangélicas, os espíritas e outro(a)s. A ICEU, antes de ser
doutrinariamente espírita, é uma igreja fundamentalmente cristã, evangélica, ecumênica
manifestando sua opção como Obra Espírita, sob a égide da Codificação Kardequiana, no âmbito
universal.
c] – Toda a hierarquia da ICEU se baseia, originalmente, nas ordenanças bíblicas, evangélicas,
apostólicas e doutrinárias, somando-se às evoluções dos sistemas administrativos e
representativos dos modelos de governo das Forças do Bem: aristocráticos e democráticos. O
diaconato, o presbitério, o pastorado [Mentorado] e o bispado e o seu Sistema de Governo
Administrativo Central e Democrático, são formas e modos da hierarquia da ICEU. Importante:
toda pessoa membro da ICEU, é automaticamente, um(a) diácono(nisa) em perspectiva: essa
condição a pessoa adquire no exato ato da sua ordenação como membro da igreja. Já o exercício
das funções e dos cargos – no mesmo diaconato, no presbitério, no pastorado [Mentorado] e
bispado, se deve, sobretudo, às características vocacionais das pessoas e do seu especial
chamamento pela Igreja.
Fatos Antecedentes à Co-Fundação da ICEU
Existia no município de Itapevi Estado de São Paulo – Brasil, a sede do Centro Espírita Seara de
Jesus: núcleo fundado no ano de 1.952 por um abnegado grupo de espíritas, mas que se
encontrava abandonado e sem atividades: [porta quebrada e fechada; de telhado falho; sem
energia elétrica; sem água; de parco mobiliário; vitrôs quebrados; no seu interior, existia muito
mato e até sapos e cobras nele foram encontradas; inclusive na sua parte externa que não tinha
muros]. À época [ano de 1978] desses fatos, no município de Carapicuiba, Carlos Fernando,
presidia todas as atividades do Centro Espírita Obreiros da Vida Eterna – e, dele frequentava uma
senhora [Darcila...] que era irmã de um remanescente diretor [Rodney...] do Centro Espírita Seara
de Jesus, que preocupado com a situação da entidade, solicitou socorro para a casa. Conhecendo
de perto, in loco, o caso e os reais fatos, Carlos Fernando dedicou-se à restauração integral do
Centro Espírita Seara de Jesus e desligou-se, posteriormente, do Centro Espírita Obreiros da Vida
Eterna, fixando, doravante, as suas atividades em Itapevi. Grandes foram as lutas e as oposições
sofridas. Durante 02 (dois) anos seguidos, Carlos Fernando permaneceu sozinho no preparo da
Obra; não havia, literalmente, nenhum espírito reencarnado auxiliando-o. Algumas pessoas do
Obreiros e que, inicialmente, prometeram ajudar, não perseveraram. Contudo, enfim, a Obra foi
sendo gradualmente restaurada e erguida. Um público de mais ou menos (50) cinquenta pessoas
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(quando a casa fazia-se cheia nas atividades festivas, sobretudo) frequentava as Reuniões. A Luz
do Mais Alto irradiou sobre as trevas!
O Surgimento da ICEU - Sua Co-Fundação - Seus Estatutos - Sua Constituição - Seu Credo
As festividades carnavalescas ocupavam as atenções da maioria do povo brasileiro. Era Sextafeira de carnaval, dia 02.03.1981. As ruas e os clubes já registravam movimentações das pessoas
interessadas nas festas. Enquanto isso, na casa de Carlos Fernando, que se achava só, [sua família
havia viajado], a espiritualidade maior fazia os preparativos para o surgimento da ICEU, no Plano
terreno. Chegou o dia de sábado, era 03 de Março de 1.981, e já amanhecia, quando Carlos
Fernando despertou e sentiu todo o seu corpo relativamente suavizado e os seus olhos como que
cobertos por uma névoa de gaze; sua mente se achava mais lúcida e seu cérebro registrava a
recepção de mensagens espirituais intuitivas; sentando-se organizou a mesa com papéis e canetas,
livros diversos, a Bíblia, livros doutrinários e um litro de água e alguns pães, e principiou a ler e
escrever. Assim, permaneceu por três dias: o sábado; o domingo e a segunda-feira. Era terça-feira
quando Carlos Fernando saiu daquele delicioso e calmo e semiconsciente transe. À sua frente se
achavam escritas páginas e páginas. Eram os Estatutos da ICEU e a Carta Teológica Cristã
Evangélica Espírita Ecumênica Universal. Vale novamente citar que durante tal transe Carlos
Fernando se encontrava consciente e participava de toda a atividade mediúnica. Assim surgiu no
plano terreno a Igreja Cristã Espírita Universal e/ou ICEU ou Igreja Cristã Ecumênica Universal,
recebendo inclusive, esta(s) *denominação(ões). No momento propício, um Celestial funil de luz
serviu para as inspiradas expressões serem apostas nas páginas reformáveis dos Estatutos e da
Carta Teológica. Afirmam os espíritos do bem que a ICEU tem suas espirituais e legítimas raízes
fincadas na Pátria Celestial e é Obra colaboradora da Terceira - Revelação e tem, por espirituais
dirigentes, espíritos do mais alto grau de perfeição, componentes que são da Falange do Espírito
Verdade, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e opera em nome de Jesus Cristo, à serviço do
Reino de Deus, neste tempo de restauração. Assim, a ICEU vem desenvolvendo suas humildes
atividades num Templo Cristão Evangélico Espírita Ecumênico Universal, onde funciona como
Escola Teológica, básica, divulgadora, recepcionadora e preparadora de Mensageiros da Palavra
de Deus. (Jl:2:28,29; At.2:17,18) O trabalho, assim, prossegue! O Evangelho do Reino de Deus é
Anunciado Para Todos! (Mt.13:1-23) A ICEU trabalha, preparando a Terra para a Segunda Vinda de
Jesus Cristo. (Mt. 16:24-28; Mc.14:60-63) File-se à Ela! E, quando da “Restauração da Verdade
Triunfante”, haverá um só rebanho (a Israel Universal) e Um Só Pastor: Jesus, o Cristo de Deus.
Quanto a ICEU, até a realização e consumação desse grandioso e aguardado Evento Mundial,
Ela se conservará vivenciando a sua missão (Jo.14:15,16,17,26;E.S.E,cap.VI) rumo à Grande União dos
Povos – quando, por fim, se incorporará à Única Igreja Cristã Mundial; esta, sim, Governada
por Jesus Cristo. (Jo.10:16). Alegres, esperançosos, labutando, perseverando, orando e vigiando,
cantemos vivos louvores à Deus! (Salmos: 91;92;94 à 99;Mt.24:15,19,22,34,37,38; Mc.13:9-13);
Cristãos! E, sobretudo, vós, Ó Evangélicos, Ó Espíritas, Ó Ecumênicos! AMAI-VOS - INSTRUÍ-VOS - UNÍ-VOS!
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ENSINOS DE JESUS – O CRISTO DE DEUS: “Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve
a Minha palavra, e crê Naquele que Me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida.” (Jo, 5:24) – “Jesus dizia, pois, aos judeus que criam Nele: se vós
permanecerdes na Minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos; (Jo, 8:31) – “Quem Me
rejeitar a Mim, e não receber as Minhas palavras, já tem quem o julgue; a palavra que tenho
pregado essa o há de julgar no último dia.” (Jo, 12:48) – “Quem não Me ama não guarda as Minhas
palavras; ora, a palavra que ouvistes não é Minha, mas do Pai que Me enviou.” (Jo, 14:24) –
“Lembrai-vos da palavra que Vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor”. “Se a Mim Me
perseguiram, também vos perseguirão a vós; se guardaram a Minha palavra, também guardarão a
vossa.” (Jo, 15:20)
A Igreja ICEU, obra a serviço do Reino de Deus, tem o seu fundamento em Jesus - O Cristo de Deus! Ela desenvolve as suas
atividades sob o influxo do seu espiritual e evangélico governo. Regida por seus próprios Estatutos Constitutivos, legalmente
registrados, a ICEU é uma IGREJA CRISTÃ que acolheu e incorporou aos seus “Ensinos Teológicos” a Doutrina Espírita
Codificada por Allan Kardec; ao interpretar que o Espiritismo é o racional, lógico e contemporâneo revelador das atividades dos
espíritos e das Suas relações entre os dois planos – interdimencionais - da vida: o corpóreo e o incorpóreo. Ao aceitar e adotar a
junção dos ensinos: bíblico-cristão-evangélico-apostólico e doutrinário espírita, a ICEU fez-se respeitadora das Revelações
Divinas. A ICEU, não é uma “casa da moeda”, um “banco”, uma “indústria” ou um “comércio.” Não! A ICEU É UMA CASA DE
ORAÇÃO; É UMA ESCOLA DO EVANGELHO; é uma organização religiosa, revelada, institucionalizada, consagrada e
dedicada à vivência do Cristianismo. Os membros da ICEU são CRISTÃOS ESPÍRITAS; e, todos eles, por suas ordenações,
possuem um MANDATO - um ministério cristão, para o exercerem, segundo o grau das suas individuais evoluções e via uma
moral mediúnica prática e gratuita. O Espírito da Verdade (Espírito Santo) é sustentador das atividades da ICEU. Espíritos, dos
dois planos da vida, são “chamados” a auxiliarem a ICEU na sua prática do Ecumenismo; o qual, se faz essencial instrumento da
real e efetiva vivência da fraternidade, solidariedade, tolerância e da sociabilidade entre as gentes, as religiões e as nações. Desta
maneira, procedente se faz a convocação: IRMÃOS! E, sobretudo, vós: Ó Cristãos! Ó Espíritas! Ó Ecumênicos! AMAI-VOS INSTRUÍ-VOS - UNÍ-VOS!”Autoria: Carlos Fernando, co-fundador da ICEU”.
VISITAR E PARTICIPAR DE UM TEMPLO, COMUNIDADE OU GRUPO DA ICEU É CAMINHAR AO REENCONTRO
DE DEUS, POR INTERMÉDIO DE JESUS CRISTO E DA FALANGE DO ESPÍRITO SANTO.
(*) ALELUIA! (**) MARANA TA! (*) Aleluia, significa: “O Senhor vem vindo!” ou “Glória a DEUS!” (**) Maran atá,
expressão aramaica, que significa: “Nosso Senhor vem!” – separando, Marana tá – (Ap. 22:20; 1Co. 16:23) – significa: “Vinde
Senhor Nosso!” – ou – “Vem, Senhor Jesus!”
(Os primeiros cristãos usavam, freqüentemente, esta invocação na liturgia primitiva.)
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APRESENTANDO A IGREJA ICEU

Neste novo tempo, sob as luzes da revelação espiritual e mediúnica, fundou-se no
Brasil uma Obra Espiritual de natureza cristã, evangélica, ecumênica e de aceitação dos
postulados da doutrina espírita: a ICEU. (Jo.14:15,16,17,26;16:7-14) (vide A Bíblia e As Obras da Doutrina

Espírita Codificada por Allan Kardec);

A ICEU foi co-fundada para propiciar aos cristãos um vasto campo de conhecimento e
desenvolvimento da fé raciocinada, com a razão iluminada, este voltado à vivência integral do
Cristianismo, sob o enfoque doutrinário ecumênico. Em verdade, a ICEU tem uma lídima
pretensão: operar a transformação social, política e religiosa e promover a convergência do Povo
de Deus para o entendimento e aceitação da ideal e real presença viva de Jesus Cristo como Único
Pastor e Governante Planetário (Jo.10:16), mesmo sabendo, porém, que tal atividade não se
realizará com a centralização de todo o Povo de Deus em uma única “entidade”, “governo
material” ou “igreja” essa(e)s influenciada(o)s pela vontade e poderes terrenos ou, da mesma
forma por “um só sistema governamental terreno”. Não. Toda a influência será Espiritual! Jesus
Cristo governa(rá) o Mundo! (Is,caps.11;12;13;14;16:1-5). Embora diversas, todas as igrejas, as
entidades associativas e o(s) governo(s), trabalharão para um fim comum: vivenciar o
cristianismo na sua forma mais simples, por intermédio de uma viva e real prática igualitária,
consensual, fraternal, ecumênica, promovendo-se a convergência de todo(a)s para o(um)
“Movimento de Nova Consciência e de Prática Ecumênica”. Tarefa, reconhecidamente, de
difícil execução; contudo, possível. Tal, entre outros, os objetivos da ICEU. (Mt. 24:1-51; Mc.1:37; Ef.

4:1-32; 5:1-21)

Muito Justo e apropriadamente correto é dizer-se e afirmar-se que a ICEU é uma Obra
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co-fundada, sobretudo devido a sua originária raiz espiritual e por não ser a sua autoria e
fundação fruto de uma concepção e criação humana, seja individual ou grupal. Uma vez
materializada e concretizada no plano terreno, pela via espiritual e da lavra instrumental e
intermediária humana, verdadeiramente lógico e também justo é afirmá-la como sendo Obra cofundada por intermédio do médium receptor e não uma Obra por ele Fundada. Tudo em
respeito à Verdade. (Jo.14:15,16,17-26; 16:7-15).
Os espíritos de todas as ordens, as pessoas de quaisquer nacionalidades ou religiosidades,
que optarem por aceitar e servir (Jl.2:28,29; At. 2:17,18) a uma causa dessa dimensão, sem dúvida,
acolherão a ICEU e nela atuarão com vigor espiritual, fraternidade, fidelidade e harmonia. A
organização física e hierárquica da ICEU respeita o esforço dos primitivos organizadores (os
apóstolos) da Igreja Cristã, e, aceita-os : o Corpo de Membros; o Diaconato; o Presbitério e o
Bispado (Pastorado e/ou Mentorado e/ou Ministério e/ou Conselheiro); o Batismo; o Dízimo; as
Ordenanças variadas; o Comissionamento e a outorga de procurações especiais e específicas,
compõem clássica e efetivamente o modelo administrativo da ICEU.
Logicamente, a ICEU pretende ser aceita e vivenciada por todos; sobremaneira, pelos que
se intitulam cristãos. Entretanto, as pessoas que estiverem satisfeitas em participarem como
filiadas das diversas organizações religiosas existentes, decerto, não comporão os Quadros de
Membros da ICEU; mas, certamente, a respeitarão e não oporão obstáculos às suas atividades. A
ICEU, como Igreja Ecumênica, se destina àqueles que, em espírito e verdade, através de um justo
sentimento fraternal, solidário e divino, servem a Deus, por intermédio de Jesus Cristo e do
Espírito Santo, Este se manifestando via incontáveis falanges de espíritos missionários; seja na
Terra, seja na Pátria Espiritual ou no intercâmbio entre as duas Pátrias.
Conhecendo a ICEU, vivenciando suas reuniões e cultos, estudando seus Estatutos
Constitutivos; a CARTA TEOLÓGICA CRISTÃ EVANGÉLICA ESPÍRITA ECUMÊNICA
UNIVERSAL, - O Seu Credo – A Sua Profissão de Fé, decerto, os que a aceitarem serão muito
mais racionais, realistas, progressistas, espirituais, sociais e felizes, vez que praticarão o ensino
de Jesus Cristo: “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos Libertará” (Jo.8:32); e desde já, nesta
atual existência, suas vidas e seus futuros serão abençoados e prósperos, inclusive
materialmente, pois que bons administradores e cooperadores dos dons da vida serão. (Mt.24:31-51)
Aceite o convite! Seja membro da ICEU. Seja bem-vindo!
Ave Cristo! Os que amam a DEUS, Te Servem e Te Saúdam!
Câmara do Preceptor da ICEU - Dr. Carlos Fernando Caetano de Moraes
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