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• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• Últimos sábados, 8h30 – Distribuição de

mantimentos e sopa para os assistidos

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     ((((( ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))

EDITORIAL
Onde estão nossos companheiros?

A Casa Espírita sempre promove cursos, treinamentos e encontros doutrinários, que visam
nos auxiliar no melhor entendimento da Doutrina Espírita, nos impulsionando à evolução. A
Casa Espírita também promove almoços beneficentes,que têm a finalidade de criar maiores
laços. E nos perguntamos: “O que está acontecendo?” “Onde estão nossos companheiros?

Amigos, precisamos comparecer a estes eventos, às confraternizações...  afinal, somos uma
família, a família CELV, e precisamos estar juntos! Devemos nos esforçar, e muito, para prestigiar
e auxiliar nossa Casa nestas oportunidades, que sempre conta com generosos voluntários dedi-
cados.

Não basta que venhamos ao Centro somente para assistir a reunião pública e receber
passe. Não basta que só compareçamos aos grupos de estudos. Se nos encontramos em
condições de doar um pouco de nós, de nosso tempo, procuremos  algo para fazer! Precisamos
uns dos outros, afinal somos uma família, e qualquer sacrifício que fizermos para estar com esta
grande família, será bem pouco.

Lembremos da reflexão que nosso querido Apóstolo da caridade, Dr. Bezerra de Menezes,
nos deixou: “Filhos, que o Centro Espírita - célula viva do Cristianismo em suas origens - vos
mereça o melhor carinho e consideração. Sempre que possível, integrai a equipe de compa-
nheiros que permanece lutando para que o templo espírita cristão tenha sempre as portas
descerradas à comunidade. Não vos isoleis uns dos outros, fugindo à convivência salutar, que
vos preserva o discernimento e vos combate o personalismo. Em contato com os irmãos de
ideal, as vossas idéias se reciclarão e a indispensável permuta de experiências vos será uma
permanente fonte de inspiração para o trabalho...” (do livro A coragem da fé – cap. 8)

 Por isso, queridos companheiros, tenhamos comprometimento com a Causa e a Casa,
porque, compromissos já temos bastante. Que Deus abençoe a todos.

Marylin Oliveira

CELV – 88 ANOS DE TRABALHO, ESTUDO E CARIDADE!
18 de abril de 1857 – 151 anos

“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.”

88º Aniversário do CELV
Transcorreu em perfeita harmonia nos-

sas comemorações, quem pode estar no dia
10 ou no dia 12/03 guardará para sempre
em sua memória a belíssima confraterniza-
ção. Agradecemos aos colaboradores, depar-
tamentos e voluntários que muito se esfor-
çaram para que tudo saísse bem. Parabéns
ao Coral Suave Entardecer que nos alegrou
com suas vozes e canções! E agradecemos
aos nossos convidados, Mauricio Mancini e
Yasmim Madeira, pelos momentos de con-
forto e orientação proporcionados.

O Departamento de Divulgação apresenta:
6º Festival de Pipoca Beneficente

Com a exibição do filme:
Premonições

 Domingo, 06/04/08 – 15h 30min
Convites em nossa Livraria por R$ 4,00

 Incluindo refrigerante
Venha assistir conosco, logo após a exibição se-

rão respondidas questões formuladas pelo público, a
respeito do tema exibido, com esclarecimentos à luz
da Doutrina Espírita ,com os companheiros Wanderley
Oliveira e Maria Luiza.

Toda arrecadação do filme será destinada à com-
pra de um projetor/datashow para o CELV.

Traga a família, convide os amigos e venha tirar
suas dúvidas!

Crianças até 12 anos não pagam – haverá
atividades para elas!

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Educação Mediúnica (privativa)
Segundas- fe i ras  –  9h e 20h.

• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas- fe i ras – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas - f e i ra s  –  9h .
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).

• Evangelização Infantil e Pais
Sábados – 15h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.
Domingos – 9h.

• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.

• Iniciação ao Espirit ismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

•  GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Segundas-feiras – 20h.

•  GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 15h30.

•  ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
Quintas-feiras – 20h.

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

Coral Suave Entardecer

Coral Suave Entardecer

Convidados de
quarta-feira

Mauricio Mancini
Convidados de
segunda-feira
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-
sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .

Estão completando mais uma data natalí-
cia os(as) seguintes irmãos(ãs) associa-
dos(as), para os quais suplicamos a Jesus
que lhes dê muita saúde e paz!
Abril

01  -  Francinete Costa Maciel
04  -  Maria Tereza do N. 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
10  -  Ecio Luiz Lima de Araujo
11  -  Leila Cardoso Bueno Lage
13  -  Leni Gomes Grutt
13  -  Mauricéia de Oliveira Cruz
13  -  Maria Doroty da Rocha Famadas
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 Cecilia dos Santos Costa
23  -  Cecilia Constantino da Silva
23  -  Tereza Cristina Rocha Euzebio
25  -  Janaina Assis Baraúna Gabriel
26  -  Ana Lídia Domingos dos Santos
27  -  Cleusa Maria Barbalioli Macedo
27  -  Giovanni Magalhães Silva
28  -  José Luis de Carvalho
29  -  Lenice de Moura Bezerra
28  -  Carlos Antonio dos Santos
29  -  Ana Paula de Araújo Soriano

 Dando inicio ao nosso raio X, apresenta-
mos um, entre tantos Departamentos ,que você
deve conhecer e cooperar. O DMM é o Depar-
tamento de multi meios, que tem a coordena-
ção de nossa querida companheira Diana
Hasler, que responde às seguintes perguntas:.
1 - Qual a finalidade do Departamento?

A finalidade do Departamento é exercer
as atividades de manutenção e conservação
do CELV em seu aspecto físico, proporcionan-
do condições para que todos os demais De-
partamentos executem suas tarefas harmoni-
osamente .
2 – Quais as atividades realizadas?

Quinzenalmente,,às sextas-feiras, a partir das
08h00min, é realizada a limpeza em sistema
de mutirão. Os colaboradores são orientados,e
seus serviços são acolhidos e abençoados por
Benfeitores abnegados, que estão sempre
presentes.Colocamos em prática o que nos foi
ensinado pelo Mestre Jesus: Servir!
3 – Quais as propostas de reformulação?

O Departamento estará sempre aberto às
sugestões, que forem apresentadas, desde que
não firam o Regimento do DMM.
4 – O que é necessário para trabalhar
no Departamento?

A vontade de servir, o desejo de colaborar
e aprender, através da relação com os outros
irmãos.
5 – Quais as maiores dificuldades?

Toda tarefa tem suas dificuldades. Vive-
mos em constantes desafios. Sem desafios não
há crescimento. Com o auxilio dos Benfeito-
res, as dificuldades são sempre contornadas.
Além disso, os voluntários são pessoas de
muito boa vontade. São meus irmãos queri-
dos, admiráveis, alegres, humildes, sempre
dispostos a colaborar e amam o CELV, a Casa
que nos abraça e nos consola.
Você também está sendo aguardado para fa-
zer parte desta equipe trabalhadora. Venha
viver momentos alegres e ter satisfação e pra-
zer em Servir!

 Sala de Vídeo
Exibiremos neste mês a

palestra do Dr. Adão Nonato,
que fala da “Vida a dois,
desafios e recompensas”.

Descubra por que os maiores desafios dos
relacionamentos trazem grandes recompensas.
O Dr. Adão nos aponta caminhos e soluções
para as grandes problemáticas existenciais da
vida conjugal. Entenda a bênção e a beleza
frutificada no seio da família, bem como a
necessidade da reencarnação de dois seres
renascidos para o reencontro.

Não padece nenhuma dúvida de que a
família se torna o fundamento primordial da
organização social. Num novo clima gerado
pela educação do Amor, isto é, do
reconhecimento do que é o Amor de verdade,
o homem começará a descortinar um futuro
melhor.

Aproveite mais esta oportunidade e
compareça. Não esqueça de incluir em seus
planos estudar mais a Doutrina.

EXIBIÇÕES: às terças-feiras:
dias: 08/04 e 29/04

Sala 01 – 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.

 CELVINHO e sua dica de leitura
Um conto infanto-juvenil

que nos auxilia a ver a questão
do preconceito e da exclusão. Os
conceitos estéticos criados pela

sociedade escravizam o ser humano e são cru-
éis, na medida em que, muitas vezes, discrimi-
nam, logo aos primeiros dias de vida, quem
não se enquadra em seus moldes. Formato de
nariz, cabelos, cor de pele, corpos volumosos
ou desproporcionais, entre outros fatores,
transformam-se em verdadeiras torturas mo-
rais e até físicas. Impõem às “vítimas” os mais
variados traumas; fazem com que angustia-
das, perguntem ao frio e indiferente espelho:
Por que eu? Muitas vezes família e sociedade,
ainda incapazes de entender, de apoiar e, até
mesmo de aceitar seres com deficiências físi-
cas e mentais ou os marginalizam, ou os aban-
donam, ou os super protegem, dificultando-
lhes a evolução.

Para falar destes assuntos, nossa dica
de leitura é: “A PRINCESA do NARIZ DE
LINGÜIÇA” (de Maria Eny R. Paiva),  que
nos fornece preciosos meios para
trabalhar esses sentimentos. Passe em
nossa Livraria e confira!

 Sugestão de Leitura
Nossa dica desse mês

é a Coleção Revista
Espírita. Periódico men-
sal, a Revista Espírita -
Jornal de Estudos Psico-
lógicos circulou pela pri-

meira vez em Paris, no dia 12 de janeiro de
1858, e foi publicada sob a responsabilida-
de direta de Allan Kardec até a sua desen-
carnação, ocorrida em 31 de março de 1869,
passando, a partir de então, a ser administra-
da pelos seus continuadores até os nossos
dias. Allan Kardec transformou-a numa es-
pécie de tribuna livre, na qual sondava a rea-
ção dos homens e a impressão dos Espíritos
acerca de determinados assuntos, ainda hi-
potéticos ou mal compreendidos, enquanto
lhes aguardava a confirmação, através do cri-
tério da concordância e da universalidade do
ensino dos Espíritos. Inúmeros capítulos dos
livros básicos da Codificação, na íntegra ou
com pequenas modificações, vieram à luz por
meio da Revista Espírita. Através de suas pá-
ginas admiráveis desfilam os assuntos mais
diversos, desde a fenomenologia mediúnica
nos seus variados matizes, até as disserta-
ções da mais pura moral evangélica, a vida
no mundo espiritual, a sorte futura reservada
aos que praticam e aos que não praticam o
bem, a justiça da reencarnação, a bondade e
a misericórdia divinas, enfim, os princípios
fundamentais em que se assenta o Espiritis-
mo. Com quase sete mil páginas em sua ver-
são brasileira, esta coleção compõe-se de
doze volumes, referentes aos anos de 1858 a
1869, e faz parte das homenagens prestadas
pela Federação Espíri ta Brasi leira ao
Codificador da Doutrina Espírita, pelo trans-
curso, em 2004, do Bicentenário de seu Nas-
cimento.

 Novos Associados
• Marília Vidigal do Amaral
• Bárbara Regina O. da Conceição
Saudamos estas novas companheiras e so-

licitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4
ou 2x2, onde  receberão um  exemplar  do
Estatuto do CELV e os esclarecimentos a res-
peito de suas mensalidades.

AVISO sobre MENSALIDADES
Lembramos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto,o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará
a perda da condição de associado do CELV.

Colaborem, mantenham suas mensali-
dades e endereços atualizados. O CELV
precisa de todos nós!.

 Raio X do CELV
São várias atividades. São

múltiplas formas de servir e coo-
perar. Uma Casa Espírita basea-
da nos princípios deixados por

Jesus e consolidados por Allan Kardec, ofere-
ce uma infinidade de tarefas sempre com o
objetivo de esclarecer e consolar; estreitar sen-
timentos e relações entre os freqüentadores;
nos colocando de forma lógica e racional, qual
o papel do homem no mundo.
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A livraria do CELV estará fazendo uma
grande promoção com a coleção da Revista
Espírita, e também com a venda avulsa da Re-
vista.

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

DIJ – Depto de Infância e Juventude
• Responsabilidade - Não esqueçam

senhores pais e responsáveis, de colocar em
seus planos esta responsabilidade:

- “Conduzir e acompanhar os filhos todas
as semanas, a fim de que eles freqüentem com
assiduidade e alegria as abençoadas aulas de
moral e Doutrina Espírita”. Convide o Mestre
Jesus para auxiliá-los nessa grande missão, a
educação moral. O tempo é esse, de falar de
Deus, de ensinar-lhes o respeito e a fé, de
abraçá-los bem forte, de dar todo Amor e cari-
nho...

A Evangelização e o Grupo de Pais
se reúnem aos sábados, às 15hs. O li-
vro para estudos deste ano será: “A edu-
cação à luz do espiritismo”, de Lydiênio
Barreto de Menezes. Se você não pode
adquiri-lo compareça assim mesmo, estamos
lhe aguardando!

 Convite para voluntários: DMM
Ficamos muito contentes por encontrar

sempre nossa Casa Espírita limpinha e
cheirosa. Agradecemos à equipe dedicada e
caprichosa do Depto de Multimeios, que, às
sextas-feiras, com muito carinho, deixa limpa
nossa Casa Espírita.

Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os
encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª
sextas-feiras do mês, e também quando houver
a 5ª sexta-feira. No mês de abril, os encontros
serão nos dias 04 e 18/04, sempre às 08h.

 Avisos do DAPSE – Depto de
Assistência e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de fevereiro/2008: 233 kg de alimentos,
1056 peças de roupas, 20 pares de cal-
çados, 25 bolsas / cintos, 101 materiais
de higiene e limpeza, outros donativos:
11, e R$ 44,98 em doações em espécie.
No Bazar foram arrecadados R$ 479,00.

 Grupos de estudo do CELV/DAD
• Grupo de Iniciação ao Espiritismo

– para quem acabou de chegar, ou não
participou ainda de nenhum grupo de
estudos. Você pode começar quando
quiser. Quando terminar, escolha outro
grupo para continuar: ESDE ou GELCO.

• GELCO – Grupo de estudo dos Livros
da Codificação. Em número de cinco tur-
mas, que corresponde cada uma ao es-
tudo de um livro da Codificação: Livro
dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o
Inferno e a Gênese. Os interessados de-
vem iniciar primeiramente na turma do
Livro dos Espíritos. Os estudos aconte-
cem todas as segundas-feiras, às 20h.

• ESDE – com abordagens diferentes, o
Estudo Sistematizado da Doutrina Espí-
rita estuda assuntos diversos com muita
dinâmica, técnica e recursos didáticos
apropriados. Você pode escolher o gru-

po de segunda-feira (ESDE XV), de 9h
às 10h30min, ou o grupo de terça-feira
(ESDE XVI) de 20h às 21h30min, para
participar.

• GELCOM - O Grupo de Estudo dos
Livros Complementares nasceu da
constatação de que muitos companhei-
ros lêem, mas não conseguem fixar os
ensinamentos das obras espíritas roman-
ceadas. Daí a idéia da criação de um es-
tudo metódico, programado e leve, no
qual os participantes pudessem debater
e esmiuçar as entrelinhas do pensamen-
to superior. Se você estudou ou está es-
tudando o GELCO ou ESDE, não perca
esta oportunidade.

GELCOM I – Estudos na terça-feira, das 18h
às 19h30min.
GELCOM II – Estudos no sábado, às 16h. O
grupo estuda as obras de André Luiz, este
ano iniciou com o livro “Os mensageiros”.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 FEIRÃO de Utilidades
Com o apoio das Casas Espíritas da região,

o tradicional evento acontecerá no domingo,
dia 13/04/08, a partir das 10hs, no Orfanato
A Minha Casa – Estrada do Moinho, 135 –
Campo Grande. Toda a renda contemplará as
entidades participantes. Venha e traga toda a
família, todos irão gostar! Haverá almoço,
show, bazar, livraria, churrasquinho, sorvetes,
tortas... Anote em sua agenda, esse você não
pode perder!!!!

Agenda de Divaldo no RJ, em agosto.
Já temos disponível o roteiro de confe-

rências do médium e expositor Divaldo Fran-
co em nossa cidade. Peça em nossa livraria ou
solicite pelo email div.celv@yahoo.com.br.

Seminário em abril na Congregação
A Congregação Espírita Cristã convida

para o Seminário “Educação do Espírito”,
que será realizado em sua sede, com o expo-
sitor Mauricio Mancini, no dia 27/04/08, das
9h. às 12h., com recepção às 8h30min.

As Inscrições devem ser feitas com antece-
dência pelo site www.divcec.v10.com.br, tel.:
3364-1524, na Cliderj ou em sua sede: Rua
Artur Rios, 388 – Vasconcelos (próximo ao
DETRAN) - E-mail: divcec@yahoo.com.br

Seja um doador de medula óssea
Oportunidades para colocar em prática o

“fora da caridade não há salvação” (Evange-
lho Segundo o Espiritismo), não faltam. E uma
das maneiras é se tornar doador de medula
óssea, já que mais de 800 brasileiros espe-
ram por um gesto como este, para alcançarem
a cura da leucemia e outras doenças do san-
gue. No Rio de Janeiro, esse trabalho é feito
pelo Hemorio e o Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), que dão informações e efetuam o
cadastro de doador por telefone. O do
Hemorio é 0800 2820708, e do Inca, (21)
3970-4100. Outros detalhes podem ser obti-
dos também pela internet, nas páginas
www.hemorio.rj.gov.br e www.inca.gov.br.

 Museu João e Maria
O Museu João e Maria (Memória da Obra

de Fabiano de Cristo) já está desenvolvendo
diversas atividades. Entre elas, o projeto Quin-

ta no Museu, voltado principalmente a estu-
dantes, e que tem na sua programação recre-
ativa parte musical, contação de história e fil-
mes. O centro cultural também realiza quin-
zenalmente, o Cinema no Museu, com a exi-
bição de clássicos da sétima arte, sempre no
horário das 12h30min às 14h. Antes dos fil-
mes, os visitantes participam de uma visita
guiada pelo Museu e assistem a um vídeo
institucional. Para todas as atividades, é ne-
cessário inscrição prévia. O Museu fica na
Agência Rio da Capemi, Rua Marechal
Floriano, 19, sobreloja, Centro do Rio. Está
aberto ao público de segunda a sexta-feira,
das 9h às 17h. Informações e inscrições, pelo
telefone (21) 4009-7032.

 Cliderj
A Livraria Espírita Humberto de Campos,

mudou de endereço e está funcionando à Rua
Ferreira Borges, 58 – loja U – Campo Grande.

 4º Seminário de Pedagogia Espírita
na Educação do RJ

O tema deste ano será: “A Pedagogia Espí-
rita e o papel do Educador na formação inte-
gral do Educando”. Acontecerá no dia 27 de
abril de 2008, das 8h30min às 17h30min.
Local: Teatro Odylon Costa Filho – UERJ.

Objetivo do Seminário: Conscientizar-se da
importância das várias práticas pedagógicas na
formação do Educando.  Público Alvo: Pesso-
as interessadas em conhecer a Pedagogia Es-
pírita para qualificar suas práticas educacionais
no contexto social em que atuam como educa-
dores. As inscrições já começaram e devem ser
feitas com antecipação. Organização: Centro
Espírita Léon Denis - Rua Abílio dos San-
tos, 137 - Bento Ribeiro - Rio de Janeiro. Te-
lefone: (21) 2452-1846 - www.celd.org.br

 Brinde do CLUBE de ARTE – 50 anos
O brinde do mês de abril, e de maio, será

o DVD “Pinga Fogo – com Chico Xavier”,
estes DVD´S resgatam os históricos progra-
mas da TV Tupi, que deixaram ensinamentos,
apresentando realmente o que era o Espiritis-
mo para milhões de pessoas de todas as clas-
ses sociais e culturais. Você pode adquirir o
brinde deste mês, ou de outros meses, por
apenas R$ 15,00 cada, basta encomendar.
Procure a Livraria de nossa Casa.

Biblioteca & Sala de leitura
A nossa Biblioteca já dispõe
de mais de 800 obras, além

de jornais e revistas espíritas.
Funciona na Sala 02, e abre

todos os dias de Reunião Pública.
O cadastro é totalmente grátis.

Precisa apenas de uma foto, cópia de
endereço e telefone para contato.

“O livro é um Mestre silencioso,
que ensina sem cobrar”

 Instituições aniversariantes & Ende-
reços

• 07/04/1962 - C. E. Casa de Miguel -
Rua Daniel Santos, 157 – Monteiro –
Guaratiba – 46 anos.

• 08/04/1923 – C. E. Discípulos de
Jesus - Rua Amaral Costa, 52 – Campo
Grande – 85 anos.

• 09/04/1959 – Grupo E. Missionários
da Luz -  Rua do Fomento, 600 – S.
Cruz – 49 anos.
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• 14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz -
Est. do Lameirão Pequeno, 758 – Campo
Grande – 16 anos.

• 18/04/1950 – Assoc. Filantrópica
Cristã E. Ismênia Ribeiro -  Travessa
Aurora, 52 – Areia Branca – S. Cruz – 58
anos.

• 18/04/1996 – C. E. Esperança com
Jesus - Rua 73, lote 06 – Q.91 – Jd. N. S.
das Graças – Campo Grande – 12 anos.

• 19/04/1959 – C. E. Discípulos de
Bezerra de Menezes -  Rua Primeira,
258 – S. Cruz – 49 anos

Dicas de sites espíritas
• www.divcec.v10.com.br (Congrega-

ção E. Cristã)
• www.ccdbm.com.br (central de
curativos/Curupaiti)
• www.spleb.org.br (Sociedade li-
vros em braille)

• www.hemorio.rj.gov.br
• www.inca.gov.br.

Apresentando o LIVRO DOS ESPÍRITOS
Dos cinco livros fundamentais da Doutri-

na Espírita, referidos como A Codificação, foi
este o primeiro a ser recebido, diretamente dos
Espíritos, pela equipe de médiuns de várias
cidades da Europa, reunida e coordenada por
Allan Kardec e seu grupo.

Ele é, portanto, o marco inicial de uma
doutrina de profunda repercussão no pensa-
mento e na visão de vida de considerável par-
cela da Humanidade, desde abril de 1857,
data da primeira edição francesa.

Estruturado em quatro partes e 1019 per-
guntas, formuladas pelo grupo de Kardec e
respondidas psicograficamente pelos Espíri-
tos, este livro aborda os aspectos cientifico, fi-
losófico e religioso da Doutrina Espírita.

Independentemente de crença ou convic-
ção religiosa, a leitura de O Livro dos Espí-
ritos será de imenso valor porque trata da
imortalidade da alma, da natureza dos espíri-
tos, de suas relações com os homens, das leis
morais, da vida presente, da vida futura e do
porvir da Humanidade, assuntos de interesse
geral e de grande atualidade, nessa transição,
de conturbação e perplexidade.

MENSAGEM MEDIÚNICA
Em cada setor de trabalho, ergueremos a Bandeira da Caridade!
Em cada momento de nossas vidas é a oportunidade de se praticar o BEM!
Com o amor entrando em nossos corações, vamos erguendo bem alto esta Bandeira

que se chama CARIDADE!
Um abraço amigo. Aurino Costa

Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 18/01/01.
Médium: Clélia Rangel.

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Abril de 2008
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

06 O sacrifício mais agradável a Deus. Rafael de Souza Marylin Sandra
EsE, Cap X, iten 7. Allan de Souza de Oliveira Santos

13 Ciclo de palestras sobre a Codificação: Terezinha Nunes Jaidete -
O Evangelho Segundo o Espiritismo. Creusa Branco Pereira -

20 Conhecimento do futuro. Wanderlei Lima Elias de Mônica
LE, Q. 868 a 871. Maria Luiza Souza Barbosa

27 Chico Xavier: um jovem chamado amor. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

07 Os bons espíritas. Ana Paula Maria Mônica
EsE, Cap XVII, item 4. Bete Bard Cecília Barbosa

14 Homenagem ao Livro dos Espíritos. Franciska Huber Francinete -
Ivete Zampa Costa -

21 Parábola do Semeador. Lieds Martins Dalva Dora
EsE, Cap XVII, item 5. Lurdes Jordão Correa Rosa

28 Separação da alma e do corpo. Denisard Custódio Bete Renata
LE, Q. 154 a 162. Nair Dragon Bard Godinho

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

02 Fora da Caridade não há salvação. Luciano Duarte Erli Dener
EsE. Cap. XV, item 10. Marilene Soares Dimas Moreira

09 Lei de adoração. Milton Tagomori Alan Jorge
LE. Q. 649 a 657. Creusa Branco Faria Goulart

16 Não se pode servir a Deus e a Mamon. Gelson Paiva Marilene Leila
EsE. Cap. XVI, itens 1 a 5. Eduardo Couto Soares Cano

23 Obstáculos à reprodução. Creusa Branco Alan Clayton
Casamento e celibato. Osmar Fernandess Faria Barbosa
LE. Q. 693 a 699.

30 Parábola dos talentos. Nadja de Castro Creusa Erli
EsE. Cap. XVI, item 6. Alan Faria Branco Dimas

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

03 Os falsos profetas da erraticidade. Célia Evangelista Andrés Magali
Jeremias e os falsos profetas. Gilésia Pieroni Gabriel Brumatti
EsE, Cap XXI, itens 10 a 11.

10 Faculdade que têm os Espíritos de Clarkson Pires Francinete Elizabeth
penetrar em nossos pensamentos. Inês Marques  Costa Medina
Influência oculta dos Espíritos.
LE, Q. 456 a 472.

17 Ciclo de palestras sobre a Codificação: Andrés Gabriel Célia -
O Evangelho Segundo o Espiritismo. Lourdes Jordão Evangelista -
EsE, cap XVI, itens 1 a 5.

24 Indissolubilidade do casamento. Magali Brumatti Diana Cleusa
EsE, Cap. XXII, itens 1 a 4. Maria Inês Hasler Maria

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

04 Marcha do progresso. Osmar Fernandes Alan Cláudia
LE. Q. 779 a 785. Marlene de Souza Faria Costa

11 Utilidade providencial da riqueza. Eduardo Couto Ingrind Fernando
Provas da riqueza e da miséria. Marilene Soares Tagomori  Oliveira
EsE. Cap. XVI, item 7.

18 Progresso da legislação humana. Ingrind Tagomori Célia Alan
Influência do Espiritismo no progresso. Nilbe Brilhante Evangelista Faria
LE. Q. 794 a 802.

25 Desigualdade das riquezas. Jânio Darkson Erli Ana Maria
EsE. Cap. XVI, item 8.   Célia Evangelista Dimas Seixas

Quer falar conosco, tem
sugestões ou dúvidas?
div.celv@yahoo.com.br

VENHA PARA O NOSSO CLUBE
Clube do livro espírita “Os Mensageiros”

ABRIL/08
• Quando os lírios voltam

a florir (romance)
Regina Maria Braga (médium)

Viriato Fernandes (espírito)

• Alerta aos pais (orientação)
Francislene Magda /

Márcia Adriana

Com R$ 10,00,  você adquire um
lançamento espírita. Não esqueça o

seu exemplar do Correio Espírita


