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EDITORIAL
O Livro dos Espíritos
Após a invenção da imprensa pelos chineses, desenvolvida por Gutemberg na Alemanha, e por
Coster, na Holanda, e a partir da “idade da caça ao livro”, na Renascença, instituída por Francisco
Petrarca, o estudioso, a Europa se transformou numa grande universidade. Manuscritos de grandes
pensadores, filósofos e cientistas da antiga Grécia e da latinidade trouxeram de volta um
conhecimento quase perdido da literatura clássica.
A humanidade começava, pela primeira vez, a ocupar-se com o livro. Essa foi a reação da
ignorância.
O livro é o portal da liberdade humana. A Renascença, o Enciclopedismo, o Iluminismo e a
Evolução Francesa foram, por assim dizer, as fases da massificação do conhecimento, dos ideais
libertários e das informações.
Obras extraordinárias haviam sido publicadas, revolucionando o pensamento, iniciando a era
da comunicação. A partir do século XVIII a cultura avançou velozmente em busca das suas metas: a
plenitude da filosofia e da ciência.
Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou o LIVRO DOS ESPÍRITOS.
Todavia, a obra kardequiana era um divisor de águas. Como Moisés abrindo o mar para a fuga
do Egito, “o Livro dos Espíritos” abre uma estrada de luz, da Terra para os Céus, apontado o
coração de Deus como a meta de todos os homens.
O seu conteúdo diamantino transforma-o num tesouro do mais alto valor. Deus, o mundo dos
espíritos, as leis morais, as esperanças e consolações, são os pilares do edifício da Filosofia
Espírita. Ele contém os princípios da Doutrina Espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos
espíritos e suas relações com os homens, a vida futura e o porvir da humanidade.
Jamais, em tempo algum, o ser humano recebeu tantas informações sobre a sua origem,
natureza e destino: “desde o átomo primitivo até o Arcanjo”. Não há mais fronteiras, não há mais
temores... Do nada ao infinito é a bandeira estelar, grafada neste sol da vida: O Livro dos
Espíritos.
Allan Kardec saudamos e homenageamos a tua coragem e fidelidade a Jesus.
Geraldo Guimarães
(No CELV existe um grupo de estudos: GELCO – que estuda o Livro dos Espíritos, informe-se).
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REUNIÃO DE TRABALHADORES DO CELV
Convocamos a todos: voluntários, coordenadores e dirigentes.
Encontro no domingo dia 29/04/2007 às 14h30m
“Mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar e compreender”.
Reciclagem
O CELV continua recebendo garrafas plásticas de Pet (refrigerantes), latinhas de alumínio, papelão
e jornal. A venda destes recicláveis nos ajuda nas despesas e nas obras de nossa Casa. Obrigado!

 Momento para Reflexão
Tão logo apareçam, corrijamos nossos erros considerados pequeninos,
porque, sem isso, dia virá em que passaremos a aceitar os nossos
grandes erros como se fossem pequeninos. (Emmanuel)
Parabéns pra você, nessa data querida...
Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs)
associados (as), para os quais suplicamos a Jesus que lhes dê muita saúde e
paz!
Abril
01 - Francinete Costa Maciel
04 - Maria Tereza do Nascimento Albuquerque
05 - Neusa Oliveira da Silva
05 - Maria das Dores Rosa Barros
04 - Valdemarina Figueiredo Gomes
04 - Leila Martins Cano
06 - Sérgio Roberto Félix Pinto
08 - Darcio Otaviano Ranauro
09 - Mônica Barbosa
09 - Maria do Carmo da Silva
11 - Leila Cardoso Bueno Lage
13 - Leni Gomes Grutt
13 - Mauricéia de Oliveira Cruz
13 - Maria Doroty da Rocha Famadas
15 - Iria Luiz Cardozo

15 - Wagner Alves Azevedo
16 - Nádia Luiza Faustino de Oliveira
17 - Gertrudes Maria da Conceição
19 - Elenita Rodrigues Tibúrcio
19 - Rosana dos Santos Ferraz
20 - Suely da Silva Ladeira
21 - Maria Cecília dos Santos Costa
23 - Cecília Constantino da Silva
23 - Tereza Cristina Rocha Euzébio
26 - Ana Lídia Domingos dos Santos
27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo
27 - Giovanni Magalhães Silva
28 - José Luis de Carvalho
28 – Carlos Antonio dos Santos
29 - Lenice de Moura Bezerra

 Novos associados
Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de
comparecer à Livraria (Tesouraria) trazendo uma foto, onde receberão um exemplar do
Estatuto do CELV e os esclarecimentos a respeito de suas mensalidades. São eles: Ione da
Rocha Rodrigues, Carlos Fernando Nogueira, Josélia Pereira Fernandes.
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Congratulações
 Nós – diretores, amigos, trabalhadores, confrades, freqüentadores – todos enfim,
ligados pelo coração ao CELV não poderíamos nos eximir de enviar ao DEE as nossas
congratulações e agradecimentos pelo almoço fraterno realizado em nossa sede, na data de
18/03/07, em que todos os objetivos propostos foram alcançados, entre os quais a união
fraterna de todos os participantes, com a alegria saudável que tanto almejamos.
A qualidade da refeição, em termos de sabor, higiene, eficiência no servir e simpatia,
deixou-nos a melhor impressão e o aguardar ansioso pelo próximo que virá. Muito gratos
estamos. Parabéns à equipe!

 O DEE agradece à Diretoria do CELV bem como aos departamentos em geral,
assim como a todos os que colaboraram, direta ou indiretamente para a realização do
almoço fraterno realizado no dia 18/03. “Unidos venceremos!” (dizia Amadeu Ferreti).
Repetimos nós.

Solicitamos aos Srs. Associados que procurem colocar suas mensalidades e endereços em
dia. Pedimos que os associados tragam 1 retrato 3x4 ou 2x2 recente para completar suas
fichas de associados. Vamos colaborar com nossa Casa Espírita.

2º Encontro com a Família
Tema: O Casamento (planejamento na esfera espiritual, divórcio na
visão espírita, obrigações dos cônjuges...).
Convidada: Ermelinda Barbosa (ACEB)
Sábado 14/04 às 15hs
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 Sugestão de Leitura
“As Mesas girantes e o Espiritismo” é uma
obra de cultura histórica,
única no mundo, quanto ao
tema que aborda, digna, por
isso, da atenção de todos os
espíritas estudiosos. De
autoria de Zeus Wantuil,
conhecido pesquisador dos
assuntos atinentes à nossa
Doutrina, a obra resultou de
“afanosas pesquisas e pacientes leituras”, com
que
diferentes
escritores
da
época
registraram o fenômeno das mesas girantes e
tudo o mais que ocorreu de importante no
período de 1853 a 1857 nos EUA, Alemanha,
Inglaterra, Itália, Áustria e demais países da
Europa, especialmente na França, onde foi
denominado pelo Padre Ventura de Raulica,
como o “o maior acontecimento do século”.
A obra é ilustrada com gravuras – pois
os jornais da época não publicavam
fotografias. Zeus Wantuil transcreve em “As
mesas girantes e o Espiritismo” diversos
pronunciamentos de expoentes das ciências e
das letras, magnetizadores e estudiosos,
alguns contra e outros a favor da intervenção
dos espíritos no fenômeno, despertando o
interesse do leitor.
Dividido em 32 módulos, o livro abrange
um amplo universo de acontecimentos, até as
primeiras conclusões do Professor Rivail sobre
a fenomenologia, e seu engajamento na análise
das
comunicações
que resultaram
no
Pentateuco Kardequiano, sob a égide do
Espírito de Verdade. Uma grande síntese dos
primórdios
do
Espiritismo
em
sua
fenomenologia com as mesas girantes que, no
dizer de Allan Kardec, “representarão,
sempre, o ponto de partida da Doutrina
Espírita”.
A obra tem 330 páginas, e é publicado
pela Federação Espírita Brasileira.

 História do Espiritismo
• A primeira edição de “O Livro dos
Espíritos”
tinha
apenas
501
perguntas e respostas. Após a
segunda edição, em 1860, passou a
ter o número de perguntas, 1019,
que atualmente conhecemos;
• A primeira edição de “O Livro dos
Espíritos”
em
português
foi
traduzida da vigésima edição
francesa e teve sua publicação em
1875;
• O livro “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” foi publicado em abril
de 1864, com o título “Imitação do
Evangelho Segundo o Espiritismo”.
A partir da segunda edição em
1865, é que teve o título modificado
para o atual.
Fonte: Jornal Correio Didier

 CELVINHO e sua dica de leitura
Criado para o público
infanto-juvenil, “O Livrinho
dos Espíritos” acabou por
ser empregado também no
aprendizado
de
todos
aqueles que iniciam seus
primeiros estudos na Doutrina Espírita. Foi
escrito por Laura Bergallo. O livrinho se
tornou, em pouco tempo, uma das obras mais
vendidas na literatura espírita.
Na terceira edição, chega às livrarias
com capa nova, agora com publicação pelas
Edições Léon Denis, já como parte das
iniciativas para homenagear os 150 anos de “O
Livro dos Espíritos”. O livrinho tem 124
páginas, e é dividido em quatro capítulos.
Somente no mês de abril esta obra será
vendida em nossa Livraria pelo preço
promocional de R$ 10,00 (dez reais)
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 Sala de Vídeo.
Este mês o tema a ser exibido será: “Ação da Espiritualidade na Saúde” com
a palestra de André Luiz Peixinho, assessor da Federação Espírita do Estado
da Bahia, conferencista espírita, graduado em Medicina, Filosofia e Psicologia.
Fala-nos que, a saúde física e espiritual pode ser promovida através da adoção de três
condutas: 1º. Desapego à transitoriedade da existência material; 2º. Meditação, através da
reflexão interior e contato com a espiritualidade; 3º. e, através da superação da ansiedade.
O apego gera sofrimento, pois que trás o medo, a raiva e a tristeza, produtores de
dores e doenças. A superação está na coerência do comportamento em relação à própria
consciência. Peixinho ainda nos trás passagens da vida de Irmã Dulce, com quem conviveu
por muitos anos.
A palestra ocorreu na comemoração ao Centenário do jornal O Clarim, em Matão –
São Paulo.
“Espiritualizar-se é construir uma plena saúde, vivenciando toda nossa vida cósmica”.
EXIBIÇÕES nas terças-feiras do dia 10/04 e 24/04
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita
Convide os amigos.

 Fragmentos de Luz
Da influência moral do médium
Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce,
todavia, influência muito grande, sob o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o
Espírito desencarnado se identifica com o Espírito do médium, esta identificação não se
pode verificar, senão havendo, entre um e outro, simpatia e, se assim é lícito dizer-se,
afinidade. A alma exerce sobre o Espírito livre uma espécie de atração, ou de repulsão,
conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os
bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem
influência capital sobre a natureza dos Espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é
vicioso, em torno dele se vêm grupar os Espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o
lugar dos bons Espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons
Espíritos são: a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o
desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são: o orgulho, o egoísmo,
a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o
homem à matéria.
Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, cap. XX, item 227
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... & Verdade
Unificação
“Quem não está comigo, é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha.” – Jesus.
(Lucas, 11:23.)
“... e haverá um só rebanho e um só Pastor.” – Jesus (João, 10:16.)

Trabalhar pela Unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo no Brasil é prestar
relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à Humanidade. Reunir elementos
dispersos, concatená-los e estruturar-lhes o plano de ação, na ordem superior que nos
orienta o idealismo, é serviço de indiscutível benemerência porque demanda sacrifício
pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo, elevada capacidade de
renunciação.
À maneira do trabalhador fiel que se desvela no amanho da terra, subtraindo-lhe os
espinheiros e drenando-lhe os pantanais, cooperar na associação de energias da
fraternidade legítima – com o Espírito do Senhor - legislando em nosso mundo íntimo,
representa obrigação e quantos se propõem a contribuir na reconstrução planetária, a
caminho da Terra regenerada e feliz.
Trabalhemos, pois, entrelaçando pensamentos e ações, dentro dessas diretrizes
superiores de confraternização substancial. A tarefa é complexa, bem o sabemos. O
ministério exige lealdade e decisão. Todavia, sem o suor do servo fiel, a casa pereceria sem
pão.
Lembremo-nos de que a vitória do Evangelho, ainda não alcançada, começou com a
congregação de doze aprendizes, humildes e sinceros, em torno de um Mestre sábio,
paciente, generoso e justo, e continuemos cada qual de nós, no posto de trabalho que lhe
compete, atentos às determinações divinas da execução do próprio dever.

Anais do 2.º Congresso Espírita Mineiro - 1952
Pelo espírito Emmanuel / Francisco Cândido Xavier

Biblioteca & Sala de leitura
Mantenha seus empréstimos em dia, dando oportunidade a outro
companheiro de também usufruir deste benefício! Visite-nos.
“O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar”
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AGENDA DO CELV

Consulte também nossos murais.
 Alfabetização para adultos
O DAF (Depto de Atendimento Fraterno) - informa que já está aguardando os
interessados para sua oficina de Alfabetização para adultos (com professores
especializados) que será realizada às quartas-feiras – das 09h às 11hs.

 EADE – “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita”.
O grupo está convidando companheiros que já concluíram o ESDE para participar, está
aberto também aos interessados de outras Casas Espíritas. Os estudos acontecem
quinzenalmente aos sábados, às 17hs. Em abril acontecerá nos dias 07/04 e 21/04.

DIJ – Depto de Infância e Juventude
•

Infância - Atenção srs. Pais e responsáveis, não abandonem seus projetos! As atividades
de Evangelização infantil já tiveram inicio e acontecem todos os sábados, às 15h.
Aguardamos sua presença em nosso grupo de pais. Participe desta obra de Amor –
coopere com Jesus!

•

Juventude – Ei você, jovem freqüentador de nossa Casa, já conhece a Mocidade

Espírita Ezequiel? É um grupo de estudo elaborado especialmente para os jovens
a partir dos 13 anos. É uma grande oportunidade de melhor compreendermos
Jesus e os ensinamentos da Doutrina Espírita de forma jovial, alegre e muito
equilibrada. Estamos lhe aguardando, sempre aos sábados às 17hs.
Começará um novo grupo jovem aos domingos, a primeira reunião será no domingo
dia 15/04 às 09h, é sua oportunidade!
 O Departamento de Multi-Meios precisa de sua colaboração!
O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e manutenção de
nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras do mês, e também
quando houver a 5ª sexta-feira. No mês de abril, nossos encontros serão nos dias 06 e 20 /04,
sempre às 08h. Se você não pode vir numa sexta, venha em outra, mas venha, e ajude-nos! Procure o
companheiro Elson para maiores informações.

 DOM – Departamento de orientação mediúnica
• Estudos da Mediunidade
Quartas-feiras
11 de abril – Livro Diversidade dos Carismas – cap.VI- item 1 – Introdução / Desdobramento como
precondição do trabalho mediúnico – pág. 239-241. Responsável: Nair / auxiliar: Lia

25 de abril – Livro Diversidade dos Carismas – cap. VI – item 2 “Interação corpo perispírito no
desdobramento” – pág. 239-241. Responsável: Ângela / Auxiliar:Marlene
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Nova turma: Educação Mediúnica
Atenção médiuns inscritos para a nova turma, nossa primeira reunião será no dia 30
de abril as 19h45m.

•

 Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de
fevereiro/2007: 224 kg de alimentos, 889 peças de roupas, 102 pares de
calçados, 26 bolsas / cintos, 111 materiais de higiene e limpeza, outros donativos:
29, e R$121,15, em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 500,00.
• Solicitamos que continuem doando alimentos não perecíveis, bem como material de
limpeza e higiene pessoal, material escolar, etc., para que possamos atender às 16
famílias assistidas em 2007, e pessoas necessitadas que nos pedem ajuda.
Quem socorre desinteressadamente seu irmão, caminha serenamente para sua
paz interior. Que Deus nos abençoe.
 1º Encontro de Voluntários do DAPSE / 2007
O Depto de Assistência e Promoção Social Espírita convida a todos os voluntários e
também os interessados em participarem deste grupo, para o primeiro encontro que será
realizado no dia 14/04/07 (sábado), das 9h às 12h. Não deixe de comparecer!
 Atenção coordenadores e dirigentes!
A diretoria do CELV lembra da necessidade e obrigatoriedade do preenchimento
anual do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (conforme Lei do Serviço Voluntário nº
9608 de 18 de fevereiro de 1998). Procurem a Diretoria ou peguem as fichas na Livraria, e
orientem seus companheiros para o devido preenchimento. Lembramos que todos devem
assinar o Termo, tanto os antigos voluntários, como aqueles que chegam agora para nos
auxiliar.

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS”
Abril
Despedindo-se da Terra (romance)
André L. Ruiz/Lucius
La Fontaine e o Comportamento Humano (filosofia)
Francisco E. Santo Neto/Hammed
•

•

Venha para o nosso Clube, preencha sua ficha.
Com R$10,00 você adquire um lançamento espírita.

8

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 2º Congresso Espírita Brasileiro
Está chegando o grande dia, no período de 12 a 15 de abril vai acontecer o
evento mais esperado do ano, em Brasília/DF - Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O
tema central será: “O Livro dos Espíritos na Edificação de um Mundo Melhor” como
parte das comemorações do Sesquicentenário de O Livro dos Espíritos.
 28º Feirão de Utilidades
Anote em sua agenda: com o apoio das casas espíritas da região, o tradicional evento
acontecerá no domingo dia 15/04/07, a partir das 10hs, no Orfanato A Minha Casa –
Estrada do Moinho, 135 – Campo Grande. Toda a renda será dividida entre as entidades
participantes. Compareça e leve toda a família, todos irão gostar! Haverá almoço, show,
bazar, livraria, churrasquinho, sorvetes, tortas...

O CELV adquiriu alguns convites para o almoço desse Feirão, estão disponíveis
para a venda em nossa Livraria. Não perca este evento!!!!
 3º Seminário de pedagogia Espírita na Educação
No dia 29 de abril de 2007, o Centro Espírita Léon Denis realizará no Teatro Odylo
Costa Filho - UERJ seu 3º Seminário de Pedagogia Espírita/RJ. O tema será “A Pedagogia
Espírita e o Novo Olhar da Educação sobre a Inclusão Social”. As inscrições podem ser
feitas até o dia 14/04 , pela internet, ou pela central de atendimento: (21) 2450-4544 /
2452-1846, ramais 25 ou 32. www.celd.org.br

 17º Encontro de Livreiros e Leitores Espíritas
O encontro será realizado no último domingo de abril – dia 29/04, das 14 às 18hs,
com exposição do convidado Wanderley Coutinho na ADLE (Associação Divulgadora do Livro
Espírita), na Estrada de Realengo, 984 – Padre Miguel, tel.: 3332-5859 ou 3333-5857. O
tema central do encontro será: 150 anos de história da Doutrina Espírita.
 Dicas de sites espíritas
• www.celd.org.br (C.E. Léon Denis)
• www.momento.com.br (mensagens de conforto e orientação);
• www.radioboanova.com.br (rádio Espírita).

 Endereços do Movimento Espírita
• Centro E. Amor à Verdade – Rua Felipe Cardoso, 922 – Santa Cruz.
• Grupo Espírita Renascer – Rua Catiara, 140 – Campo Grande.
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 Instituições aniversariantes
•
•
•
•
•
•
•

C. E. Casa de Miguel – 07/04/1962 – 45 anos.
C. E. Discípulos de Jesus – 08/04/1923 – 84 anos.
Grupo E. Missionários da Luz – 09/04/1959 – 48 anos.
C. E. Pingo de Luz – 14/04/1992 – 15 anos.
Assoc. Filantrópica Cristã E. Ismênia Ribeiro – 18/04/1950 – 57 anos
C. E. Esperança com Jesus – 18/04/1996 – 11 anos.
C. E. Discípulos de Bezerra de Menezes – 19/04/1959 – 48 anos.

VOCÊ QUE...
Acabou de chegar e quer conhecer melhor a Doutrina Espírita
Existe um Grupo esperando por você!

 Estudo dinâmico dos temas básicos da Doutrina Espírita;
 Com duração de 09 semanas;
 E você pode começar em qualquer tema.
Escolha o melhor dia e participe:
• Segundas às 09h
• Quartas ou sextas às 20h
TEMAS ABORDADOS
1- Deus
2- Doutrina Espírita
3- Reencarnação
4- Mediunidade
5- O passe
6- Influência dos espíritos
7- Livre arbítrio e ação e reação
8- O Centro Espírita
9- Caridade e reforma íntima
Não é necessário inscrição.
Procure o grupo na sala 12.
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MENSAGEM MEDIÚNICA

É preciso que passes primeiro pela porta estreita, por onde sairás, cheio de júbilos e
contentamentos. A porta larga, mais fácil de se transpor, se fará um grande transtorno,
pois encontrarás tudo o que não deveria encontrar.
Na porta estreita, deixamos cair todas as mazelas adquiridas em longos caminhos já
percorridos. Chorarás todas as lágrimas mas se souberes passar sem lamúrias, irás ver que
essa foi a melhor maneira de ressarcires teus débitos perante as Leis Divinas.
Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental em 22/06/00.
Médium: Clélia Rangel

Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?
E-mail: divcelv@yahoo.com.br

Expediente:
Diretor: Nivaldo Dias
Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira.
Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV, Ivete Zampa.
Revisão: Célia Evangelista
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