Luz &
Verdade

Boletim Interno

ANO XIII
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Educação Mediúnica (privativa)
S e g u n d a s - f e i r a s – 9h e 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-feiras – 20h.
• Assistência Espiritual
Quartas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 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 da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
Programas espíritas na TV, rádio e na internet
• Divaldo Franco - Rede TV - aos domingos - 15h/

15h30min;
• Programa Despertar Espírita - CNT- aos domingos, 10:30h /11h;
• Programa Despertar Espírita - canal Net Rio - TV
comunitária - canal 6 - quartas-feiras - 20:30h /
21:30h e quintas-feiras - 13:30h / 14:30hs;
• TV Mundo Maior - Sintonize na Parabólica: Satélite:
Brasilsat B1 Polarização Horizontal Freqüência Banda C: 3.963,35 MHz Freqüência Banda L: 1.186,65
MHZ Symbol Rate: 1,328 Msb/s - F.E.C.: 3/4;
• www.tvmundomaior.com.br, para todo o mundo.
• www.tvcei.com , a primeira web TV Espírita do mundo.
• Rádio Rio de Janeiro - www.radioriodejaneiro.am.br
ou na freqüência 1400kHz AM.
• Rádio Boa Nova - www.radioboanova.com.br
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ABRIL 2009
EDITORIAL

O mês de abril é sempre de extrema importância para os Espíritas, pois nele comemoramos o
aniversário de publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Essa obra foi publicada em 18 de
abril de 1857 e marcou o fim de uma era e início de outra, e, forçoso é reconhecer, alterou a estrutura
do pensamento moderno da cultura, da ciência e civilização, bem como da filosofia e da fé. A uma
observação superficial, poderá parecer ao leigo uma super valorização de um livro. Porém esse foi o
marco do surgimento do Espiritismo na Terra e, com ele, a mudança de paradigmas vigentes até então.
Antes dele, a fé encontrava-se aferrada aos dogmas de uma crença tradicional, imposta que
era como verdade, sem o real entendimento e elucidação dos principais enigmas da vida humana.
Depois dele, tornou-se a fé um aliado fiel da razão, aonde o sentimento de religiosidade deve vir
acompanhado das explicações que libertam e das respostas às dúvidas que surgem.
Antes dele, os princípios de crença eram vigentes no campo cultural, para não dizer da
especulação intelectual, no qual careciam as bases sensatas de demonstrações para melhor fixação
da crença. Depois dele, todo crente encontra comprovações inequívocas da imortalidade e das
verdades relativas ao mundo espiritual.
Antes dele, a ciência caminhava materialista, pois não confiava na fé. Depois dele, a fé uniuse à razão, e nasceu uma ciência espiritualista que conecta as bases centrais de um método
experimental, lógico, aos postulados de primeira grandeza que os interesses religiosos advogam.
Antes dele, havia o perigo de que as idéias materialistas e de negação de Deus se espalhassem
ainda mais pelo mundo e provocassem os danosos efeitos que a vulgarização dessa não-crença pode
provocar. Depois dele, o materialismo encontrou-se derrotado, vencido, sem base de argumentação,
pois agora as argumentações desabavam ante a lógica incontestável da Doutrina Espírita.
Antes dele, os livros sagrados eram vistos por muitos adeptos como instrumento de divisão
entre as religiões. Depois dele, essas correntes religiosas começaram a marchar na direção de uma
unificação de bases de fé, de um único Deus, um só rebanho e um só Pastor.
Antes dele, muitas passagens da vida de Jesus e seus ensinos eram de difícil interpretação,
pelo simbolismo que apresentavam. Depois dele, tudo se tornou mais claro e compreensível,
cumprindo a promessa de Jesus de que o Consolador diria coisas novas e relembraria outras,
que por certo ficariam esquecidas.
Quando veio a lume em Paris, foi um marco para as futuras conquistas intelectuais e morais,
que abriria a era do século XX e dos séculos porvindouros. Na atualidade, ante as crescentes
iniciativas de união entre os povos, de aproximação entre ciência e fé, de amadurecimento
religioso, percebemos O Livro dos Espíritos cumprindo seu papel na evolução do mundo. E em
face disso, agradecidos a Deus nos haver concedido a todos o benefício de desfrutar dos abençoados
ensinos dele, saudamos mais uma primavera entre nós.
Eduardo Ferreira
Comemoração do 89º Aniversário do
CELV: mais um ano passamos em perfeita
harmonia, quem pode estar na noite do dia
11, ou na manhã de 12/03 guardará para
sempre em sua memória a belíssima confraternização e o reencontro com antigos companheiros de Doutrina.
Agradecemos aos colaboradores, Departamentos e voluntários que muito se esforçaram 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 Edir
Alves, pelos momentos de conforto e orientação proporcionados.

18 de abril de 1857-152 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.”
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Parabéns pra você, nessa
data querida....
Feliz aniversário... Parabéns pra você,
que mereceu renascer, entre tantos milhões,
você mereceu renascer... tenha fé nesta vida
e na vida futura também...
Abril
01 - Francinete Costa Maciel
04 - Maria Tereza do N. Albuquerque
05 - Neusa Oliveira da Silva
05 - Maria das Dores Rosa Barros
06 - Valdemarina Figueiredo Gomes
08 - Juliana Patrícia de Araujo
08 - Leila Martins Cano
08 - Darcio Otaviano Ranauro
09 - Mônica Barbosa
10 - Osvaldo Vieira Peixoto
10 - Écio Luiz Lima de Araujo
11 - Leila Cardoso Bueno Lage
13 - Lílian da Silva Gomes
13 - Mauricéia de Oliveira Cruz
13 - Maria Doroty da Rocha Famadas
15 - Wagner Alves Azevedo
16 - Daniela Paula Hasler
16 - Lílian Bezerra dos Santos Reis
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
22 - Maria Eunice de Souza Martins
23 - Cecília Constantino da Silva
25 - Janaina Assis Baraúna Gabriel
26 - Ana Lídia Domingos dos Santos
27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo
27 - Giovanni Magalhães Silva
29 - Lenice de Moura Bezerra
29 - Ana Paula de Araújo Soriano
30 - Carlos Antonio dos Santos
ªASSOCIADOS NOVOS
Adriana Vicente Durães
José da Silva Mendes
Marta Sueli Marques Dias
Pedro Cesar da Rocha
Raquel de A. Paulino
Saudamos aos novos (as) companheiros
(as), e solicitamos 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 respeito de suas contribuições. Sejam bem-vindos!
ASSOCIADOS EFETIVADOS
Alan Cesar Pinto Faria
Carlos Henrique Gonçalves Alcântara
Maria Lúcia Gonçalves Mariano
Felicitamos os companheiros (as) que são
Associados do CELV, há mais de dois anos, e
participam de diversas atividades e trabalhos de
nossa Casa e que passaram, a partir desta data, à
condição de Associados Efetivos, de acordo
com o Art. 6, Letra “b”, do Estatuto do CELV.
ª Sala de vídeo

Emmanuel: Trajetória e
Obras – este será o vídeo, inédito, que será exibido no mês
de abril.
Um dos principais responsáveis pela
materialização de centenas de obras
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mediúnicas, com informações da vida espiritual, pelas mãos de Chico Xavier, foi o seu
guia espiritual Emmanuel. Quem é esse personagem que marcou e sustentou a missão
do maior médium do Brasil? Essa questão é
analisada com fatos históricos por César Perri
de Carvalho, diretor da Federação Espírita Brasileira, em um formato inédito de vídeo-aula.
Emmanuel permaneceu ao lado de Chico
até suas derradeiras horas no Planeta. É impossível falar em Espiritismo ou em Chico
Xavier, principalmente, sem recordar este grande Espírito que, ao longo de várias e laboriosas décadas, consolidou a Doutrina Espírita
no Brasil. Foi através de múltiplos ensinamentos e mensagens, que Emmanuel popularizou
a Terceira Revelação sobre o solo brasileiro.
Suas preciosas lições e incansáveis recomendações ecoam até hoje, através de livros e lembranças, a perpetuar um trabalho de
imensurável valor e que se desenvolveu, certamente, sob a direção direta do Cristo.
EXIBIÇÕES às terças-feiras:
dias 14/04 e 28/04
Horário: 20h – Entrada gratuita.
Convide os amigos.
Local: Sala de Vídeo (sala 01) / CELV.
ª CELVINHO e sua dica de leitura
Trazemos mais um livrinho
contando a história de Paulinho
que sempre apreciou as estrelas. Por isso, todas as noites tinha um “compromisso” no jardim de sua casa.
Foi graças a esse hábito, que Paulinho conheceu um amigo muito especial, que lhe ensinou a importância de viver com amor.
A lição que, Dois Olhinhos – o menino
que veio das estrelas deixou para Paulinho,
nos faz ter esperança de que “amanhã, a Terra
seja, com a ajuda das crianças que lerem este
livro, um mundo mais feliz onde só reine o
Amor.”
O autor Jairo Capasso apresenta uma obra
enriquecedora para aqueles que preocupamse com a educação e com a formação de nossas crianças. Num momento em que os valores morais e éticos mostram-se distorcidos em
nossa sociedade, o autor publica uma alternativa aos pais que buscam ensinar os princípios do amor a seus pequenos, que no futuro,
serão os grandes mandatários da nação.
Dois Olhinhos é uma edição da Editora
EME, com 40 páginas.
“A leitura é o caminho mais importante para a educação da criança”.
ª Sugestão de Leitura
Neste mês, falaremos de O
Céu e o Inferno, seu principal
escopo é explicar a Justiça de
Deus à luz da Doutrina Espírita.
Objetiva demonstrar a imortalidade do Espírito e a condição que ele usufruirá no Plano
Espiritual, como conseqüência de seus próprios atos.
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Divide-se em duas partes. A primeira, com
caráter de um estudo teórico, estabelece um
exame comparado das doutrinas religiosas
sobre o após a morte. Mostra fatos como a
morte de crianças, seres nascidos com deformação, acidentes coletivos, e uma gama de
problemas que só a imortalidade da alma e a
reencarnação explicam satisfatoriamente.
Kardec procura elucidar temas como: anjos,
céu, demônios, inferno, penas eternas, purgatório, temor da morte, a proibição mosaica
sobre a evocação dos mortos, etc. Apresenta,
também, a explicação espírita contrária à doutrina das penas eternas.
A segunda parte, resultante de um trabalho prático, reune exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação.
São depoimentos de criminosos arrependidos, Espíritos endurecidos, felizes, medianos,
sofredores, suicidas e Espíritos em expiação
terrestre.
Este livro é editado pela FEB, tem 432
páginas, e está disponível em qualquer Livraria Espírita.
ª Fragmentos de Luz...
Guarda a Paciência
Recorda que a Vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos
cercam! Paguemos nossas contas com a sombra, para que a Luz nos favoreça!
Em verdade, alcançaremos a concretização
dos nossos projetos de felicidade, mas, antes
disso, é necessário liquidar com paciência as
dívidas que contraímos perante a Lei.
Do livro: Fonte Viva (psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel)
... & Verdade
Aparar arestas
Na convivência humana de uns à frente
dos outros é que conseguimos burilar nossos
espíritos.
Voltamos à Terra para um novo aprendizado e trazemos de priscas eras um emaranhado de imperfeições que precisam do justo
aperfeiçoamento.
Relacionamo-nos com os outros para conversar, apascentar, afagar, tolerar, compreender, entender, perdoar toda e qualquer ofensa, oferecer o nosso mais límpido afeto cristão.
Os outros são nossos instrutores e, muitas
vezes, também somos seus instrutores.
Aperfeiçoamos a nossa tolerância quando
somos chamados a repetir as coisas por várias
vezes.
Melhoramos a nossa compreensão quando a luz do conhecimento nos visita.
O entendimento nos faz companhia quando reconhecemos que somos criaturas ainda
bastante limitadas.
E no exercício permanente do perdão das
ofensas conseguimos amigos e companheiros renovados.
Legitimamente, quando tencionamos aparar as possíveis arestas que impregnamos nos
nossos Espíritos, os recursos salvacionistas,
salutares, medicamentosos e libertadores sempre estarão chegando ao nosso encontro.
Quando nos prontificamos alcançar melhor nível evolutivo na esfera do Espírito imortal, que somos todos nós, a vida nos abre as
asas do tempo como patrimônio inalienável
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concedido por Deus em regime de oportunidade efetiva.
Participemos do ágape celeste; embora
nossa pequenez, façamos fluir as bênçãos de
Jesus em nome de Deus, Nosso Pai Soberanamente Justo e Bom.
Bittencourt Rezende – O Clarim, agosto 2008

# AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais
ª Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de
fevereiro / 2009: 285 kg de alimentos,
1309 peças de roupas, 130 pares de calçados, 24 bolsas / cintos, 40 materiais
de higiene e limpeza, outros donativos:
23, e R$ 183,05 em doações em espécie. No Bazar foram arrecadados R$
645,15.
ª Recados do DIV
1) Não estamos mais recebendo periféricos ou computadores. Já atingimos nossos objetivos, para a Sala de Informática.
Ficamos muito agradecidos pelas doações.
2) A Biblioteca do CELV também não mais
poderá receber livros não espíritas, pela
dificuldade de encaminhá-los para outras Bibliotecas. Continuamos a receber
os livros e revistas espíritas, que serão
incluídos em nosso acervo, os títulos em
duplicidade serão encaminhados para
outras Casas Espíritas interessadas nos
mesmos.
ª Você que deseja colaborar com o CELV
Pode se tornar um associado, colaborando com nossos compromissos mensais. Pode
ser um doador, doando alimentos, roupas,
material de higiene pessoal, etc,ou sendo voluntário nas atividades da Casa.
Seja como for, procure a Livraria, a Recepção ou o companheiro do balcão de atendimento. Qualquer um deles estará preparado para dizer como você pode ajudar ao CELV
a socorrer os que nos procuram. Colabore! “
Tudo o que fizerem a um desses pequeninos,é
a mim que estarão fazendo.”

ªEvangelização da Família
Aguardamos a família espírita para apertar
mais este laço: O melhor é viver em família, e
família feliz é família com Jesus, evangelize!
Supere os obstáculos e participe deste
trabalho. Sábados 15h e 17h. O DIJ agradece
pelas flautas doadas às crianças assistidas.
NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ª Show Grupo Q Atua & convidados – Ser Jovem
Vai ser realizado no C.E. Discípulos de
Jesus, em 16/05, às 19hs e no dia 17/05 ,às
18hs, uma apresentação do Grupo que Atua,
que terá como convidados Diego Brisse, Zeca
do Trombone, Rômulo Vianna, Christian
Borges, Asas da Alma, Marta Helena, Edson
Lima, Grupo que canta, Soraya, Cristina e Arte
& Consciência. Os ingressos custam R$ 5,00,
e estarão à venda nas Casas Espíritas de C,
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Grande, Bangu, Realengo e Sta Cruz. O C.E.
Díscipulos de Jesus fica à Rua Amaral Costa,
52 – C. Grande.
ª CIPE 2009
As inscrições para o Curso Intensivo para
Evangelizadores no dia 31/05, serão feitas até
o dia 15/04. O tema deste ano será: Trabalhando com o novo mundo. Procure o DIJ de
sua Casa para maiores informações ou acesse
www.polo6e16.org/cipe.
ª “Revista Pedagógica Espírita”
Mediante assinatura anual, os interessados
podem receber, de dois em dois meses, um
exemplar da “Revista Pedagógica Espírita”.
Publicada pelo Instituto de Difusão Espírita
(IDE), de Araras (SP), aborda temas de utilidade a todos os que desenvolvem trabalhos no
campo pedagógico, tais como neuropedagogia e pedagogia espírita. A publicação é distribuída para todo o Brasil e também para outros
países. A assinatura para o território nacional é
de R$42,00, e, para o exterior, 26 dólares. A
Revista tem 32 páginas e formato 18x25cm.
Informações mais detalhadas, na página
www.pedagogiaespirita.org, pelo correio eletrônico contato2@pedagogiaespirita.org ou
através do telefone (19) 3352-6111.
ª Lembranças da XXX COMEERJ 2009
Mais um ano a COMEERJ proporcionou
aos seus participantes momentos inesquecíveis de alegria e paz, ao mesmo tempo concedendo ao movimento espírita mais unificação
e união em prol do mesmo objetivo. Contribuiu largamente para a ampliação da união
entre os jovens espíritas e da conscientização
de suas responsabilidades e condutas diante
de Jesus e do mundo. A Confraternização de
Mocidades Espíritas do estado do Rio de Janeiro foi realizado durante os dias 21 a 25/
02, em todo o RJ.O tema deste ano foi “Que
fazeis de especial?”, e teve 37 participantes
do CELV (Eduardo Ferreira).
ªVem aí o FEIRÃO de Utilidades
Com o apoio das Casas Espíritas da região, o tradicional evento acontecerá no domingo, dia 19/04/09, 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! (Temos convites para
o almoço em nossa Livraria)
ª Obras raras na internet
A Federação Espírita do Paraná encontrou
uma forma de preservar obras não mais editadas. Está disponibilizando esse precioso
conteúdo na internet, para quem quiser consultar e copiar. São títulos principalmente no
idioma francês, de autores como Antoinette
Bourdin, François de Salignac de la Mothe
(Fénelon), Gabriel Delanne, Léon Denis,
William Crookes e Paul Gibier, assim como a
coleção completa da “Revista Espírita”. O endereço é www.bibliotecaespirita.com. Mais informações, diretamente com a FEP: Alameda
Cabral, 300 – Centro – CEP 80410-210
Curitiba, PR – tel./fax (41) 3223- 6174 ou
email: fep@feparana.com.br .

3
ª WEB TV com mais tecnologia
A TVCEI estreia um novo formato para
exibição de vídeos, melhorando a
navegabilidade em seu site. Entre as vantagens do novo sistema estão a compatibilidade com diversos sistemas e plataformas, inclusive Macintosh e Linux, com os principais
navegadores do mercado, entre eles o Internet
Explorer e o Firefox, e ainda a realização de
busca de vídeos, o envio de link do vídeo a
um amigo, tudo isso trazendo mais qualidade
para a imagem. Para permitir mais
interatividade nos eventos ao vivo, foi criado
um usuário de messenger (MSN), assim, usuários de todo o país poderão conversar e trocar ideias a respeito da Doutrina Espírita e da
programação da TVCEI. Acesse e confira as
novidades: www.tvcei.com.
ªRecado do Lar Fabiano & Clube de Arte
Começamos o ano estimulados por novas estruturas, novos formatos de programas
de TV e Rádio, novos brindes e a certeza de
que será um ano de muito trabalho. Com a
dedicação, a boa vontade e a especialização
de nossa equipe, desejamos materializar o
melhor da Arte Espírita, nos segmentos em
que estamos atuando.
Estamos editando a Revista Despertar
com 12 páginas e formato 14 x 21 pela última
vez. A partir de abril, iniciamos uma nova fase
da parceria entre o Lar Fabiano de Cristo-LFC
e o Instituto de Cultura Espírita do BrasilICEB: A Revista Despertar será ampliada para
24 páginas e formato 21 x 28, com novo
nome: CULTURAL ESPÍRITA.
O ICEB estruturou uma equipe com técnicos e especialistas em diversas áreas do conhecimento humano, com sólidos conhecimentos da Doutrina Espírita, para oferecerem
sua contribuição. É o nosso esforço para colocarmos à sua disposição, informações
atualizadas e precisas sobre temáticas que
estão merecendo novas abordagens.
Estamos atualizando a contribuição do
Clube de Arte para R$ 18,00 a partir de abril.
Este ajuste, além de cobrir os aumentos de
preço de matéria-prima e correios, ocorridos
nestes 03 anos sem aumento, permitirá o custeio de uma tiragem mensal de 20.000 revistas CULTURA ESPÍRITA, que será remetida
aos associados junto com o brinde do mês,
como de costume, e vendidas para pessoas
físicas, instituições e bancas de jornal. (da
Equipe do Clube de Arte / Despertar Espírita
– nº 69 – março / 2009)
ª Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em abril, o brinde será
o CD Verbos – o espírito sopra onde quer.
São composições de Tim e Vanessa, do
movimento espírita de Belo Horizonte,
Minas Gerais. São 14 canções que homenageiam personalidades que, ao longo da história da humanidade, verbalizaram e exemplificaram o Bem e o Amor.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes dos meses anteriores poderão ser
adquiridos pelo valor antigo de R$
15,00, até o término de nosso estoque.
• Clube do Livro (bimestral) - Opção
do Clube serão os livros: “A ferro e flores” (romance), de Lygia Barbiére e, “Es-
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Luz & Verdade
tudando o livro dos Espíritos” (orientação), de Djalma Santos.
Não esqueça de pegar o seu brinde, o
jornal Correio Espírita. Valor R$ 12,00
(doze reais) cada opção.
Biblioteca & Sala de leitura

A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e atende todos os dias, antes e após às
Reuniões Públicas.
O cadastro é totalmente grátis. Precisamos apenas de uma foto, cópia de endereço e telefone para contato.
Visite-nos, teremos sempre um livro
para seu conforto e orientação.
“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”
ª Instituição aniversariante de abril &
endereços
• 07/04/1962 - C. E. Casa de Miguel - Rua
Daniel Santos, 157 – Monteiro – Guaratiba – 47 anos.
• 08/04/1923 – C. E. Discípulos de Jesus Rua Amaral Costa, 52 – Campo Grande
– 86 anos.
• 09/04/1959 – Grupo E. Missionários da
Luz - Rua do Fomento, 600 – S. Cruz –
50 anos.
• 14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz - Est.
do Lameirão Pequeno, 758 – Campo
Grande – 17 anos.
• 18/04/1950 – Assoc. Filantrópica Cristã
E. Ismênia Ribeiro - Travessa Aurora, 52
– Areia Branca – S. Cruz – 59 anos.
• 18/04/1996 – C. E. Esperança com Jesus - Rua 73, lote 06 – Q.91 – Jd. N. S.
das Graças – Campo Grande – 13 anos.
• 19/04/1959 – C. E. Discípulos de Bezerra de Menezes - Rua Primeira, 258 – Sta
Cruz – 50 anos.
Dicas de sites espíritas
• www.polo6e16.org (portal de divulgação Z. Oeste, Itaguaí, Seropédica)
• www.bibliadocaminho.com.br (livros espíritas na web)
• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do RJ)
• www.clubedearte.org.br (clube de arte)
• www.institutoandreluiz.org (site oficial de
André Luiz)
Um toque musical
“A música é ferramenta importante no processo de ensinar e aprender, resultando numa troca construtiva de elevação do pensamento” Flávio Fonseca
Em 2008, o Grupo de Arte Nascente, conhecido como GAN, fez 20 anos de estrada
pelo Brasil. Um grupo de grandes amigos leva
arte e a música espírita para conscientizar os
jovens e os adultos na evolução moral. Suas
músicas são sempre animadas e emocionantes. Hoje indico o CD Nova Viagem, que foi
produzido no ano de 2000, mas a maioria de
suas músicas, são cantadas e tocadas até hoje.
Músicas como Armadura, Seja diferente, Liberdade, muito conhecida pelos jovens. O
GAN tem um projeto de conscientização de
“Viva sem drogas! – Seja Diferente”. Ouça-o
você vai gostar! (Marylin Oliveira)
(O CD Nova Viagem já se encontra esgotado, em nossa livraria temos ainda 10 unidades, que durante este mês estará em promoção
por R$ 12,00 – aproveite para adquirir o seu).

MENSAGEM MEDIÚNICA
Por que choras? Suas lagrimas não tem sido suficiente para aplacar tua
dor? Olhe bem a sua volta, veja que muitos estão passando por problemas,
por dores semelhantes as suas, no entanto não estão revoltados, descrentes, desolados.
Amiga e irmã em Cristo, hoje é hoje, ontem já passou. Pense no hoje para que o teu
amanhã seja melhor.
A dor de uma noite pode desaparecer quando amanhecer, por isso, não se cristalize no
passado, o passado como o próprio verbo nos indica passou. Pense que você é um ser
inteligente, e será capaz de realizar e dar a volta por cima das pedras, sem nelas tropeçar.
Pense que você é capaz de agir e reagir, agir no bem, reagir ao mal. Ame-se, perdoe-se, se
assim agires, verás que tudo começará a se modificar.
Você deseja ser amada, considerada, perdoada, mas você mesma não age assim.
Experimente mudar toda essa sua sintonia de vida, saia da preguiça, do sono anestesiado,
busque encontrar-se, seja útil, seja enérgica sem ser mandona e austera, seja dócil, amiga,
gentil e pródiga. É difícil? Pode ser, mas tente, comece, você verá que será capaz.
Muita paz, muita luz no seu caminhar e no seu entendimento.
(Médium Leiva – reunião mediúnica em 09 de setembro de 2008

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Abril de 2009
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Dia
05
12
19
26

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Penas temporais.
Alberto Milhomes
Andrés
LE, Q. 983 a 989.
Maria Luiza
Gabriel
Os inimigos desencarnados.
Domingos José
Ednelson
EsE, Cap. XII, itens 5 a 6.
Valmir Freitas
Gomes
Ciclo de Palestras: “A codificação
Franziska Huber
Célia
espírita”. – Livro dos Espíritos.
William Bastos
Evangelista
Chico Xavier - um homem chamado amor.
DIJ
DIJ

Apres. Livro
Elias de
Souza
Lúcia
Helena
DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
06
13
20
27

Tema
Os trabalhadores da última hora.
EsE, Cap. XX, itens 1 a 3.
Ciclo de Palestras: “A codificação
espírita”. – Livro dos Espíritos.
Missão dos espíritas.
EsE, Cap. XX, item 4.
Mundos transitórios.
LE, Q. 234 a 236.

Expositor/Auxílio
Sônia Doro
Lurdes Jordão
Jorge Camacho
Pedro Cesar
José Migueis
Jandira Amorim
Bete Bard
Nair Dragon

Direção Apres. Livro
Francinete
Irani
Costa
Machado
Inês
Marques
Maria
Cecília
Dalva
Selma
Correa
Carolina

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia
01
08
15
22
29

Dia
02
09
16
23
30

Dia
03
10
17
24

Tema

Expositor/Auxílio

Cuidar do corpo e do espírito.
EsE, Cap. XVII, item 11.
Energia impactante: “Raiva”.
Ciclo de Palestras: “A codificação
espírita”. Livro dos Espíritos.
Conhecimento do futuro.
LE, Q. 868 a 871.
Parábola do festim das bodas.
EsE, Cap. XVIII, itens 1 a 2.

Tema

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Expositor/Auxílio

As três revelações: Moises, Cristo
e Espiritismo.
EsE, Cap. I, itens 1 a 7.
Igualdade natural. Desigualdade
das aptidões.
LE, Q. 803 a 805.
Ciclo de Palestras: “A codificação
espírita”. – Livro dos Espíritos.
Aliança da ciência e da religião.
EsE, Cap. I, item 8.
Reciclando pensamentos, emoções
e atitudes.

Tema

Creusa Branco
Alan Faria
Pedro Castelli
Marilene Soares
Ricardo Delamari
Allan de Souza
Osmar Fernandes
Creusa Branco
Alan Faria
Sebastião Amorim

Direção

Apres. Livro

Erli
Solange de
Dimas
Almeida
Alan
Faria
Marylin
Oliveira
Sérgio
Marília
Inácio
Amaral
Fabíola
Erli
dos Santos
Dimas

Direção

Apres. Livro

Gelson Paiva
Lourdes Jordão

Ana
Eller

-

Andrés Gabriel
Inês Marques

Elizabeth
Medina

Fernando
Silva

Cláudia Costa
Gilésia Pieroni
Maria Inês
Magali Brumatti
Sonia do Rosário
Maria Eugênia

Célia
Evangelista
Erli
Dimas
Maria
Cecília

Cleusa
Maria
-

Direção

Apres. Livro

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Expositor/Auxílio

Decepções, ingratidão. Afeições destruídas. Nilbe Brilhante
Alan
Ana Maria
LE, Q. 937 a 938(a).
Marlene Macedo
Faria
Sanches
Pelas suas obras se reconhece o cristão. Osmar Fernandes
Ingrind
Iris
EsE, Cap. XVIII, item 16.
Marilene Soares
Tagomori
Duarte
Ciclo de Palestras: “A codificação
Wantuil Castro
Célia
espírita”.Livro dos Espíritos.
Ingrind Tagomori Evangelista
Uniões antipáticas.
Milton Tagomori
Cláudia
Fernando
LE, Q. 939 a 940(a).
Célia Evangelista
Costa
Oliveira

