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Luz & Boletim Interno

Verdade
• Reuniões Públicas e Passes

Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas e Sextas-feiras – 20h.

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

• Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas-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 ar tesanato).

• Grupo de Arte Amadeu Ferretti
Ensaios  – Sábados, às 19h.

• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h..
Sextas-feiras – Suspensas.
Grupos de estudos
Para quem deseja conhecer a Doutrina

• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30min.
Segundas-feiras – 20h.

• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Terças-feiras – 20h.
Quintas-feiras – 20h.
Para quem participa ou participou de outro
grupo de estudos

• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Quartas-feiras – 9h
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

(Participe, seja também um voluntário. Procure
o Balcão de Atendimento de nossa Casa)

• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• 4o sábado, 19h – Visita fraterna
• Último sábado, 16h30 – Visita ao Lar

de Otávio

VISITVISITVISITVISITVISITAAAAAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNASSSSS
LEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃO

• Sala de vídeo – Tema: “A arte de lidar com situações negativas” -  pág. 02
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EDITORIAL
O Livro dos Espíritos

“O Pentateuco Kardequiano, consubstanciado em “O Livro dos
Espíritos””, constitui-se o Farol Divino que fará a Humanidade alcandorar-

se aos cismos gloriosos da emancipação espiritual”. François C. Liran

Surge mais um mês de abril no calendário terrestre, e isso nos
remete à efeméride muito importante para a Humanidade: 18 de
abril. Mais um aniversario de “O Livro dos Espíritos”, que outra
coisa não é senão a “coluna dorsal” do Espiritismo.

Nele estão contidos os princípios fundamentais do Espiritismo
tal como foram transmitidos pelos Espíritos Superiores a Allan
Kardec, através do concurso de vários médiuns, em instruções que
chegavam de aproximadamente mil centros espíritas espalhados pelo
mundo.

Seu conteúdo é apresentado em quatro partes: 1ª parte: das causas primárias; 2ª
parte: do mundo espírita ou mundo dos espíritos; 3ª parte: das leis morais; 4ª parte:
das esperanças e consolações.

É um livro que abre perspectivas ao homem, pela interpretação que dá dos diversos
aspectos da vida, sob o prisma das Leis Divinas, da existência e sobrevivência dos
espíritos e sua evolução natural e permanente, através das reencarnações sucessivas.

Seus ensinamentos conduzem o homem atual à redescoberta de si mesmo no campo
do Espírito, fornecendo-lhe recursos para que compreenda, sem mistério, quem é, de
onde veio e para onde vai...

LEIA KARDEC
Obras básicas da Doutrina Espírita

1857 – O Livro dos Espíritos
1861 – O Livro dos Médiuns
1864 – O Evangelho Segundo o Espiritismo
1865 -  O Céu e o Inferno
1868 – A Gênese

 “Eu a princípio, cuidara apenas de instruir-me; mais tarde, quando vi que aquilo
constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a idéia de publicar os
ensinos recebidos, para a instrução de toda a gente.” Allan Kardec

A ausência do médium no Centro Espírita, em atividades não-medi-
únicas, é procedimento que merece atenção e estudo. O médium não
se aprimora evitando o contato com as demais pessoas e com tarefas
de caráter assistencial.”
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Venha para o nosso Clube - seja um associado
• Clube do Livro Espírita - Você

pode adquirir lançamentos por R$
12,00 (cada). O Clube do Livro é
bimestral, e sempre oferece duas op-
ções para sua escolha. Qualquer pes-
soa pode se associar, passe na Livra-
ria de nossa Casa e preencha uma
ficha.

• Clube de Arte – Este Clube tem
sempre novidades em CD‘s e DVD‘s.
Na área da Arte Espírita traz sempre
novos talentos da música de todo o
Brasil.E também diversas palestras e
entrevistas em DVD. Você pode se
associar quando quiser, o brinde cus-
ta R$ 18,00.

Quando você adquire um brinde do
Clube de Arte, está ajudando a sua Casa
Espírita, e também à obra do Lar Fabiano
de Cristo, 50% da venda destes produtos
ficam para estas Instituições. Colabore!

 Sala de vídeo
A arte de lidar com situações
negativas

Nesta envolvente palestra,
Alberto Almeida fala sobre as experiências
de vida do Dr. Viktor Frankl, quando prisi-
oneiro de guerra no campo de concentra-
ção de Auschwitz, e que trouxe ao mundo
a logoterapia, a terapia do sentido. Descre-
ve seu método psicoterapêutico para encon-
trar sentido em todas as formas de existên-
cia, mesmo as mais sórdidas e, daí, uma
razão para continuar vivendo. Traçando um
paralelo entre as propostas do nobre médi-
co e os ensinamentos encontrados na Dou-
trina Espírita, sugere reflexões sobre a ne-
cessidade da mudança de pensamentos e
sentimentos, encontrando-se assim, outro
significado para a dor e para os sofrimen-
tos, através da iluminação.

EXIBIÇÃO somente
na terça-feira, dia 12/04/11.

Horário: 20h - Entrada gratuita -
Convide os amigos.

Local: Sala de Vídeo - sala 01 / CELV.

 CELVINHO e sua dica de leitura
para as crianças

“Como é difícil escolher”.
Dando continuidade à cole-

ção da autora Cristiane Lenzi,
nossa segunda dica é para o li-
vrinho “Como é difícil escolher”.

Dedé costumava escolher as mesmas
coisas que seu irmão mais velho, que se
aborrecia quando era “copiado” pelo ca-
çula. Como resolver isso? Eles aprende-
ram, pelas suas vivências, a prestar mais
atenção em si mesmos para se conhece-

rem melhor. E assim se prepararam para
fazer suas próprias escolhas. Obra ilustra-
da em cores, com espaços para o leitor
escrever respostas a perguntas que são
apresentadas.

 Sugestão de Leitura
Hermínio C. Miranda em

seu livro “A Memória e o
Tempo”, nos leva a um mer-
gulho apaixonante nos mis-
térios do tempo e de suas
relações com a memória in-
tegral, utilizando a regressão

de memória como técnica de pesquisa e
instrumento de exploração dos arquivos in-
deléveis da mente. Com argúcia e clareza,
o autor discute o conceito de tempo,
reavalia os ensaios pioneiros com a hip-
nose, no século XIX, aborda as experiên-
cias de Albert de Rochas e as teorias de
Freud, até chegar às modernas técnicas de
terapia das vidas passadas.

Editado pela Lachâtre, tem 384 pági-
nas, e você pode encontrar em qualquer
Livraria Espírita. Vale a pena conferir!

 Fragmentos de Luz...
Presença de Deus
Observa, em teus passos,
A direção que tomas.
Caminhos aparecem
À medida em que segues...
Outros te seguirão
Na senda que percorres.
Mesmo que nada digas,
Os teus exemplos falam.
Não conduzas ninguém
Aos abismos da dor.
Muitos buscam em ti
A presença de Deus.

Irmão José, Do livro: Pão da Alma,
psicografia de Carlos A. Baccelli.

... & Verdade
No Lar

Começar na intimidade do templo do-
méstico a exemplificação dos princípios
que esposa, com sinceridade e firmeza,
uniformizando o próprio procedimento,
dentro e fora dele.

Fé espírita no clima da família, fonte
do Espiritismo no campo social.

Calar todo impulso de cólera ou vio-
lência, amoldando-se ao Evangelho de
modo a estabelecer a harmonia em si
mesmo, perante os outros.

A humildade constrói para a Vida Eter-
na.

Proporcionar às crianças os fundamen-
tos de uma educação sólida e bem
orientada,sem infundir –lhes medo ou fan-

tasias, começando por dar-lhes nomes sim-
ples e naturais, evitando a pompa dos no-
mes famosos, suscetíveis de lhes criar em-
baraços futuros.

O lar é a escola primeira.
Sempre que possível, converter o san-

tuário familiar em dispensário de socorro
aos menos felizes, pela aplicação daquilo
que seja menos necessário à mantença
doméstica.

A Seara do Cristo não tem fronteira.
Se está sozinho com a sua fé, no recesso

do próprio lar, deve o espírita atender fiel-
mente ao testemunho de amor que lhe cabe,
lembrando-se de que responderá, em  qual-
quer tempo, pelos princípios que abraça.

A ribalta humana situa-nos sempre no
papel que devamos desempenhar.

Ao menos uma vez por semana, formar
o culto do Evangelho com todos aqueles
que lhe co-participam da fé, estudando a
verdade e irradiando o bem, através de pre-
ces e comentários em torno da experiência
diária à luz dos postulados espíritas.

Quem cultiva o Evangelho em casa, faz
da própria casa um templo do Cristo.

Evitar o luxo supérfluo nos aposentos,
objetos e costumes, imprimindo em tudo
características de naturalidade, desde os
hábitos mais singelos até os pormenores
arquitetônicos da própria moradia.

Não há verdadeiro clima espírita cris-
tão, sem a presença da simplicidade
conosco.

“Aprendam primeiro a exercer piedade
para com a sua própria família e a

recompensar seus pais, porque isto é
bom e agradável diante de Deus.” -

Paulo. (I TIMÓTEO, 5:4.)

André Luiz, Do Livro Conduta Espírita,
psicografado por Waldo Vieira.

 Instituições Espíritas (de nossa Re-
gião)
• ANIVERSARIANTES
07/04/1962 - C. E. Casa de Miguel. Rua

Daniel Santos, 157 – Monteiro –
Guaratiba – 49 anos;

08/04/1923 – C. E. Discípulos de Jesus.
Rua Amaral Costa, 52 – Campo Gran-
de – 88 anos;

09/04/1959 – Grupo E. Missionários da
Luz. Rua do Fomento, 600 – S. Cruz –
52 anos;

14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz.- Estr. do
Lameirão Pequeno, 758 – Campo
Grande – 19 anos;

18/04/1950 – Assoc. Filantrópica Cristã E.
Ismênia Ribeiro. Travessa Aurora, 52 –
Areia Branca – S. Cruz – 61 anos;

18/04/1996 – C. E. Esperança com Jesus.
Rua 73,L.06 – Q.91 – Jd. N. S. das
Graças – Campo Grande – 15 anos;

19/04/1959 – C. E. Discípulos de Bezerra
de Menezes. Rua Primeira, 258 – S.
Cruz – 52 anos.
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Notícias  da Diretoria

 Diretoria de Assistência e Promo-
ção Social - DAPSE

Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV, e lembramos
quanto são importantes suas doações,
para que possamos atender às famílias
acolhidas por nossa Casa.

• Em fevereiro/2011, recebemos: 401
kg de alimentos, 2443 peças de roupas,
178 pares de calçados, 57 bolsas / cintos,
124 materiais de higiene e limpeza, ou-
tros donativos: 71 e R$ 105,25 (doações
em espécie). Além de 08 ventiladores e
11 filtros de água. No Bazar foram arre-
cadados R$ 734,00.

Esclarecemos que as doações encami-
nhadas ao DAPSE, assim como toda a
renda do Bazar são revertidas para as fa-
mílias acolhidas por nossa Casa, onde
procuramos assisti-las com sentimentos de
indulgência e fraternidade.

“Quando a caridade é muito discutida,
o socorro chega tarde”.

(Bezerra de Menezes)

Lembranças...
As fotos revelam mensagens sutis, silenciosas de mais um ciclo que passou:

aniversário do CELV, onde todos concorreram para que fosse positivo e de muita
fraternidade. Tenhamos a convicção de que foram momentos de muitas realizações e,
naturalmente, de muitas bênçãos de socorro do Alto, para não esmorecermos. E, que 
continuemos lançando com abundância as sementes de fé, adubando com alegria e
amorosidade a sementeira no CELV.   

Reunião de quinta-feira * 10/03/11 Reunião de sexta-feira * 11/03/11

Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida....data querida....data querida....data querida....data querida....

Sabe qual o dia mais importante do ano?
O dia do seu aniversário! Celebre a vida,
agradeça a Deus por esta oportunidade,
sorria, abrace. Aproveite este momento
para ser feliz, a felicidade é feita de mo-
mentos inesquecíveis. Feliz aniversário!

Abril
01 - Francinete Costa Maciel
04 - Maria Tereza do N. Albuquerque
05 - Neuza Oliveira da Silva
05 - Maria das Dores Rosa Barros
08 - Leila Martins Cano
09 - Mônica Barbosa
10 - Écio Luiz Lima de Araújo
11 - Leila Cardoso Bueno Lage
13 - Mauricéia de Oliveira Cruz
13 - Maria Doroty da Rocha Famadas   
15 - Wagner Alves Azevedo
16 - Daniela Paula Hasler
16 - Nádia Luiza Faustino de Oliveira
16 - Ana Paula de Oliveira
17 - Gertrudes Maria da Conceição
19 - Rosana dos Santos Ferraz
19 - Elenita Rodrigues Tibúrcio
20 - Suely da Silva Ladeira
21 - Maria Cecília dos Santos Costa
21 - Silvana Mattos de Carvalho Silva
22 - Maria Eunice de Souza Martins
23 - Cecília Constantino da Silva
27 - Giovanni Magalhães Silva
27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo
29 - Lenice de Moura Bezerra
29 - Ana Paula de Araújo Soriano
30 - Carlos Antonio dos Santos
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Participe do Grupo de Evangeliza-
ção dos Pais:

O grupo se reúne para estudar e discutir
assuntos relativos à família, procurando au-
xiliar na educação moral e espiritual de to-
dos. Não precisa ter filhos na evangelização,
aberto também a educadores.

Todos os sábados. Da infância, se reú-
ne às 15h. Da Mocidade, se reúne, às 17h.

 Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM

Casa cheirosa, limpinha e organizada,
é isto que nossos queridos voluntários do
DMM fazem por todos nós.

Se você deseja fazer parte desta equi-
pe, na limpeza e manutenção de nossa
Casa, os encontros sempre acontecem a
cada quinze dias. No mês de ABRIL, os
encontros serão nos dias 01, 15 e 29/
04/11, sempre às 08h. Participe, colabore!

Recado da Biblioteca
Pedimos aos usuários da Biblioteca do

CELV, que, por favor, mantenham suas de-
voluções em dia. O número de devoluções
atrasadas é muito grande, gerando uma es-
pera aos outros usuários. É importante a
observação da data de devolução. Verifique
em sua casa, se algum livro não está esque-
cido na estante para ser devolvido.

14º Encontro da Família – DEF/
CELV

Em abril, no sábado, dia 09, haverá
mais um encontro com toda a família es-
pírita. Convidamos todos para uma con-
versa fraterna sobre “A família do futu-
ro” – com Domingos Vaz, haverá a exibi-
ção de um desenho antes da conversa.

O encontro ocorrerá a partir das 15h30,
com previsão de termino para as 18h. A
Infância, a Mocidade e os pais terão o
mesmo horário. Todos estão convidados

Calendário do CELV
ABRIL

02 16h DEF Homenagem a Chico
Xavier

09 17h DAD Encontro de Expositores
09 15:30h DEF 4º Encontro da Família

11 a 17 DAD Ciclo de Palestras: “ A
Codificação Espírita¨

16 17h DAF/DAM/DAD Seminário ̈ Dai de Gra-
ça o que de graça...

MAIO
01 15h30 DIV 11º festival de pipoca

beneficente
07 16h DEF Homenagem às Mães

/família
15 12h CELV/DEE Almoço Fraterno

16 a 22 DAD Ciclo de palestras: “O
Melhor é Viver em fa-
mília¨

21 16hh DAF Enc./Avaliação Setor¨
Diálogo Fraterno¨

29  16hh DAPSE Chá de Bebê

Vem aí o FEIRÃO de Utilidades -
Domingo, 17/04

Com o apoio das Casas Espíritas da
região, o tradicional evento acontecerá a
partir das 10h, na Instituição A Minha Casa
– Estrada do Moinho, 135 – Campo Gran-
de.

Toda a renda contemplará as entida-
des participantes. Venha e traga toda a fa-
mília, todos irão gostar! Haverá almoço,
show, bazar, livraria, churrasco, sorvetes,
tortas... Anote em sua agenda, esse você
não pode perder!

Convites para o almoço disponíveis em
nossa Livraria.

 Lançamento “AS MÃES DE CHICO
XAVIER”

O filme “As mães de Chico Xavier” es-
treará em 01 de abril, conta a história de
três mulheres que buscam conforto junto
ao médium, uma porque o filho adoles-
cente é dependente químico; outra, por
dificuldades em educar o filho sem a pre-
sença do pai; e a terceira, por viver o dile-
ma de uma gravidez não planejada.

Em exibição nos melhores cinemas.

Atenção para o prazo de inscrições.
Curso para evangelizadores/ 2011

As inscrições para o Curso Intensivo de
Preparação Para Evangelizadores (CIPE),
que será realizado no dia 15/05/11, po-
dem ser feitas até o dia 17/04/11. O tema
deste ano será:
“Evangelize: coopere com Jesus”.
Local: Escola Souza Lima - Realengo.

Procure o Dep. de evangelização de sua
Casa para maiores informações ou acesse
www.sextaregiao.net/cipe

A Rádio Rio de Janeiro precisa dos
espíritas!

A Emissora da Fraternidade, primeira
e única rádio espírita do RJ, está inician-
do mais uma etapa de trabalho. Levar a
mensagem espírita aos diferentes pontos
do nosso planeta. No entanto, para isto,
precisamos de parcerias, e a principal é
com você. Para que o mundo conheça a
mensagem libertadora do Espiritismo, pre-
cisamos de sua ajuda.

Por este motivo criou o Clube da
Fraternidade, pois não veicula propagan-
das que disseminam vícios e que colidem
com os princípios espíritas de respeito à
vida e de amor ao próximo. É por isso que
precisa de você. Por menor que seja, com
a sua contribuição estaremos garantindo
a nossa missão de divulgação dos postu-
lados cristãos-espíritas, através da nossa
frequência (1.400 KHz-AM) e da rede
mundial de computadores, no sentido de
propiciar o progresso moral da humani-
dade. E como disse o Espírito André Luiz,
“Sua generosidade chamará a bondade
alheia em seu socorro”.

Como posso me filiar ao Clube da
Fraternidade? Para fazer parte do Clube
da Fraternidade, com a importância míni-
ma de R$10,00 (dez reais), preencha o
formulário no site ou ligue para: (21) 2461-
1400 ou 2478-1400. No CELV temos ta-
lão para doações a Rádio.

Acesse nosso site www.celv.org.br
Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas? Quer receber nossas
notícias e do Movimento Espírita?

NOVO EMAIL: divulgacao@celv.org.br

11º Festival de Pipoca Beneficente11º Festival de Pipoca Beneficente11º Festival de Pipoca Beneficente11º Festival de Pipoca Beneficente11º Festival de Pipoca Beneficente
Em prol da Radio Rio de JaneiroEm prol da Radio Rio de JaneiroEm prol da Radio Rio de JaneiroEm prol da Radio Rio de JaneiroEm prol da Radio Rio de Janeiro

Se você já assistiu, assista de novo!
Se ainda não viu, esta é sua

oportunidade!

Exibição do filme: NOSSO LARExibição do filme: NOSSO LARExibição do filme: NOSSO LARExibição do filme: NOSSO LARExibição do filme: NOSSO LAR

DOMINGO, 01/05/11, às 15h30minDOMINGO, 01/05/11, às 15h30minDOMINGO, 01/05/11, às 15h30minDOMINGO, 01/05/11, às 15h30minDOMINGO, 01/05/11, às 15h30min

Convites -R$ 5,00, na Livraria (incluindo refrigerante)

Logo após a exibição serão respondidas questões
formuladas pelo público, a respeito do filme exibido;
Traga a família, convide os amigos.
Crianças até 11 anos não pagam – haverá atividades
para elas!

     Local: Centro Espírita Luz e Verdade / Salão

Notícias do Movimento Espírita
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Fonte: CG Omega

Ser Cristão ESPIRITISMO NA NET!!!
Estudos On-line

Sim é possível estudar os temas da mocida-
de e os livros da codificação com outros jovens
pela internet. O site www.cvdee.org.br junta-
mente com o espiritismo.net disponibiliza sa-
las de bate-papo para jovens de 7 a 25 anos. As
reuniões acontecem uma vez por semana com
duração de 1h com coordenadores direcionando
os temas que vão de acontecimentos do nosso
cotidiano aos livros da codificação.

Para participar basta entrar no site
www.paltak.com e buscar a sala do espiritismo.net
(confira no site a programação e horário dos es-
tudos). E há a opção por troca de e-mail que
começa com o coordenador de estudos envian-
do um e-mail com o tema e diversas perguntas
onde o jovem responde reenviando para todos
os participantes.

Links interessantes:
www.celv.org.br    www.ceerj.org.br
www.febnet.org.br    www.teajudo.com.br
www.espiritismo.net

Quando nos propomos a realizar algum tra-
balho voluntário na Casa Espírita, normalmen-
te o intuito é ajudar ao próximo. Mas o que
percebemos enquanto o ajudamos é que na
verdade nós é que precisávamos de ajuda. Pois
por tantas vezes adiamos ou trocamos essa
assistência por coisas que não eram tão im-
portantes, e adiamos também o aprendizado,
a alegria e o prazer de ser útil que esse traba-
lho nos proporciona.  Por mais que você não
saiba fazer nada, há sempre uma atividade que
espera por você. Não precisa de muita coisa,
uma palavrinha só de esperança e afeto já
melhora o dia de uma pessoa.

Os jovens que participaram da COMEERJ
tiveram a oportunidade de conhecer o traba-
lho que as mocidades executam em cada Cen-
tro de Vivência. É muito importante a inclusão
do jovem nessas atividades, pois somos os
futuros trabalhadores da Casa Espírita. A par-
tir da próxima edição estaremos divulgando
esses trabalhos exercidos por jovens como
nós, com entrevistas e fotos mostrando o
quanto é importante cada segundo que doa-
mos na assistência ao próximo.

Segue abaixo as atividades da nossa Casa
Espírita.

1ºs domingos, 9h - Visita a Vicente Moretti;
2ºs domingos, 8h - Visita ao Curupaiti;
3ºs domingos, 8h30 - Campanha do Quilo;
4º sábado, 19h - Visita fraterna;
Ultimo sábado, 16h30 - Visita ao Lar de Otávio.
Ultimo sábado, 18h30 – Visita e lanche aos
moradores de rua de Campo Grande.
Participe, seja também um voluntário!
Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa.

Jovens
Voluntários

O que é ser cristão?
É trabalhar duro empu-
nhando emoção;
Ser cristão não é apenas ter sapiência,
É por tudo em prática através da convivência;
É construir em cada um a fraternidade.
É batalhar atrás da igualdade;
Que batalhamos de forma pacífica e justa,
Colecionando corações nesta luta conjunta;
Assim como Ghandi nos ensinou;
Como reconquistar alegremente o que o mal

nos tirou.

(Escrita na oficina de poesia da XXXII
COMERRJ – Pólo VI por Artur Cristiano V.

Jesus (mocidade do CELV)

DATAS COMEMORATIVAS !!!
18/04/1857 - Surge a primeira edição de “O Livro

dos Espíritos”.
02/04/1910 – Nasce, em Pedro Leopoldo,

Francisco Candido Xavier.
13/04 · Dia dos Jovens.

No livro, O Jovem espírita quer saber,
33 mocidades espíritas do Rio fizeram per-
guntas a 25 renomados autores e pales-
trantes do movimento espírita brasileiro.
Dentre eles, estão Raul Teixeira, Cesar Reis,
Richard Simonetti, André Trigueiro, Orson
Peter Carrara, Milton Menezes, Ney Lobo,
Nadja do Couto Vale, Darcy Neves, José
Carlos Leal, Izaura Hart, Plínio de Oliveira,
Marcel Mariano, Carlos Abranches, Sergio
Filipe de Oliveira, Cristian Macedo, Alexan-
dre Machado, Érika Ferraz, Eduardo do
Couto Ferreira, Sandra Borba, José Passini,
Wagner Paixão e Jorge Damas. Nossa mo-
cidade ficou com o tema “alimentação e
saúde”.

O livro contém fotos e biografia do Prof.
Leopoldo Machado, o maior incentivador
da criação das Mocidades Espíritas.

Lançamento: Dia 16 de Abril às 16h, na
Lona Cultural Elza Osborne.

Excepcionalmente neste dia a moci-
dade do CELV acontecerá lá. Pois haverá
dois mini-estudos de 30 min, recitais de
poesia e dança, músicas com apresen-
tações individuais, Grupo Q Atua e mais
03 corais.

Será comemorado, também, os 25
anos de fundação do Grupo Espírita
Esperantista Hora da Paz.

Nos encontramos lá !!!

O Jovem espírita quer saber
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A música e a Arte Espírita
Trechos retirados do livro “Obras Póstumas” de Allan Kardec

• “A decadência das artes, neste século, resultou inevitavelmente da
concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais, concentração
essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de
toda fé na espiritualidade do ser”.

• “É matematicamente certo dizer-se que, sem crença, as artes carecem
de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta
necessariamente uma transformação artística paralela”.

• “Assim como a arte cristã sucedeu à arte paga, transformando-a, a arte
espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. O
Espiritismo, efetivamente, nos mostra o porvir sob uma luz nova e mais
ao nosso alcance”.

• “O Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda
inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o
mundo espírita, haurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações e
seu nome viverá nos séculos vindouros, porque, as preocupações de
ordem material e efêmeras da vida presente, sobreporá o estado da
vida futura e eterna da alma”.

• “A alma virtuosa, que nutre a paixão do bem, do belo, do grandioso e
que adquiriu harmonia, produzirá obras primas capazes de penetrar as
mais endurecidas almas e de comove-las”.

• “O Espiritismo, com o moralizar os homens, exercerá, pois grande
influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos, que
transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições”.

• “Rir-se à menos; chorar-se-á mais; a hilaridade cederá lugar à emoção,
a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade”.

• “O Espiritismo terá influência sobre a música! Como poderia não ser
assim? Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é
divina, sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar,
para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo
dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele
suas inspirações e ele lhas fornecerá, porque é rico, é inesgotável”.

Paris,1890.

PROSAS, POEMAS
 & POESIAS ESPÍRITAS

“Os dias passam, na musicalidade
das horas que às vezes nos enterne-
cem, outras nos despertam na surpre-
sa das convocações, sempre renova-
das, para a utilização de cada nota, na
sinfonia da imortalidade. E, aqui
estamos nós, com a batuta nas mãos
a reger mais um concerto. A Misericór-
dia Divina nos propõe os instrumentos,
que se complementam em sons que
nem sonhávamos, e agradecemos, na
certeza de que toda uma orquestra
nos vai acompanhar, no bailado das
horas”.

Os benfeitores espirituais nos chamam
a atenção para o orgulho e o egoísmo, que
são as causas de todos os entraves à evo-
lução espiritual. Vejamos então o texto
abaixo:

TRÊS ATITUDES
Do livro: Seara dos Médiuns (pelo espírito
de Emmanuel)

Entendendo-se que o egoísmo e o orgu-
lho são qualidades negativas na personali-
dade mediúnica, obscurecendo a palavra da
Esfera superior, e compreendendo-se que o
bem é a condição inalienável para que a
mensagem edificante seja transmitida sem
mescla, examinemos essas três atitudes, em
alguns dos quadros e circunstâncias da vida.

Na sociedade:
O egoísmo faz o que quer.
O orgulho faz como quer.
O bem faz quanto pode, acima das pró-
prias obrigações.

No trabalho:
O egoísmo explora o que acha.
O orgulho oprime o que vê.
O bem produz incessantemente.

Na equipe:
O egoísmo atrai para si.
O orgulho pensa em si.
O bem serve a todos.

Na amizade:
O egoísmo utiliza situações.
O orgulho clama por privilégios.
O Bem renuncia ao bem próprio.   

Na fé:
O egoísmo aparenta.
O orgulho reclama.
O bem ouve.

Na responsabilidade:
O egoísmo foge.
O orgulho tiraniza.
O bem colabora.

Na dor alheia:
O egoísmo esquece.
O orgulho condena.
O bem ampara.

No estudo:
O egoísmo finge que sabe.
O orgulho não busca saber.
O bem aprende sempre, para realizar o
melhor.

Médiuns, a orientação da Doutrina Es-
pírita é sempre clara. O egoísmo e o orgu-
lho são dois corredores sombrios, inclinan-
do-nos, em toda a parte, ao vício, a à de-
linqüência, em angustiantes processos ob-
sessivos, e só o bem é capaz de filtrar com
lealdade a Inspiração Divina, mas, para
isso, é indispensável não apenas admirá-lo
e divulgá-lo: acima de tudo, é preciso querê-
lo e praticá-lo com todas as forças do cora-
ção.
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EM BUSCA DE JESUS

SER CRISTÃO
Em função de sua fase transitória para o mundo de

Regeneração, nosso planeta vem sofrendo diversas
turbulências, compreensíveis até que sejam feitos os
devidos ajustes, e, por isso mesmo, percebemos atitudes
inferiores de certa forma em evidência. Mas mesmo
assim, apesar das tendências negativas que ora
imperam, percebemos em diversos pontos do globo
grupos de pessoas que, independente da vertente
religiosa, identificam-se como cristãos. Cristão.

O que é ser cristão? Remontando aos tempos de
Jesus encontramos servidores abnegados, trabalhadores
fiéis a serviço do amor. Eram tempos que não permitiam
a ninguém ser cristão pela metade... Afinal de contas,
assumir esta postura trazia sérias conseqüências que
nos transportam a uma era de perseguições. Por serem
absurdas e incompreensíveis as perseguições aos
devotados servos do Cristo nos dias de hoje, inúmeras
vezes deixamos que se perdesse o significado real, o
sentido mais sublime de ser cristão, onde a palavra por
vezes se confunde com aparências, honrarias, ritos e
práticas exteriores. Se faz necessário lembrar os
ensinamentos mais profundos do Mestre, que nos falam
ao coração sobre a caridade, o trabalho, o amor e o
perdão. Internalizar a doação daqueles espíritos
sublimados que num gesto de plena confiança e fé não
renunciaram seus postulados, perseverando até o fim,
amparando desabrigados, edificando a esperança nos
corações desesperançados.

Realmente os tempos hoje são outros, e justamente
por isso exigem de nós outros trabalhos. Inspiremo-nos
nos primeiros cristãos para que executemos em sua
plenitude as tarefas que nos cabem, vasculhando a nós
mesmos, domando más tendências, mas, sobretudo,
semeando com amor. Nos momentos de grande
turbulência, que possamos acalmar, sendo nossos lábios
instrumentos de paz. Se o próximo se encontra em
desesperação dediquemos o abraço no momento
oportuno, fazendo de nossas mãos instrumentos de
consolação. Que possamos ser verdadeiramente
cristãos. Muita paz.

Nathália Del Rey

REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE

TAREFAS
Gostarias de servir, guindado porém, aos altos pos-

tos, e dirimirias muitas dificuldades, solvendo os
aflitivos problemas que esmagam o povo.

Preferirias atuar em relevantes compromissos, onde
a própria atividade se convertesse em repressão ao
crime de todos os matizes.

Desejarias abraçar missões especiais, no mundo das
pesquisas científicas ou no campo das ciências soci-
ais, abrindo horizontes claros para a Coletividade.

Pretenderias o trabalho nas altas esferas religio-
sas, comentando as necessidades das massas junto
aos administradores do mundo e sugerindo roteiros
iluminativos quanto libertadores.

Estimarias a liderança na Coletividade, favorecido
pelos recursos que enxergas nos outros, e lamentas
serem inúteis onde se encontram...

No entanto, não sabes as lutas das posições fron-
tais.

Desconheces, talvez, que todos eles, convidados
pelas leis a atenderem as dificuldades dos outros ho-
mens, são, igualmente, homens em dificuldade.

Atormentam-se, sofrem, choram e vivem com a
máscara sobre o cariz, conforme os figurinos da polí-
tica infeliz, ou os modelos da cultura em abastarda-
mento.

Lutam contra máquinas emperradas e odiosas.
Muitas vezes são vencidos.
Alçaram-se às culminâncias do poder sem base para

os pés.
São iguais a ti mesmo.
A posição de relevo não faz o caráter reto.
A mudança de governo não opera repentina mu-

dança de moral.
O problema social é mais complexo do que parece.
Podes, todavia, muito fazer. Não de cima, mas de

onde te encontras.
O suntuoso palácio subalterniza-se ao alicerce que

serve de apoio à construção.
Se o sacerdócio que anelas não te alcança o ideal,

recorda que o lar é a escola da iniciação primeira para
qualquer investidura. Todos aqueles que se notabili-
zaram, no mundo, passaram pelas mãos anônimas do
domicílio familiar, onde se apagaram os pais e os
mestres na extensão de sacrifícios grandiosos e des-
conhecidos. A ferramenta humilde que rasga o solo
onde repousará o monumento é irmã do buril que ta-
lhou a pedra.

A enxada gentil que prepara a terra é companheira
da pena que sanciona as leis agrárias de justa distri-
buição de terrenos. Todas as tarefas do bem são mi-
nistérios divinos em que devemos empenhar a vitali-
dade, sem esmorecimento nem reclamação.

Sem as mãos da humilde cozinheira, as mãos do
sábio não poderiam movimentar o progresso huma-
no...

Cumpre, pois, o dever que te cabe, com a alma em
prece, e embora não sejas notado na Terra, demoran-
do-te desconhecido, recorda que Jesus, até agora, é o
Grande Servidor Anônimo, a ensinar-nos que a maior
honra da vida é o privilégio de ajudar e passar adian-
te, servindo sempre e sem cansaço.

(Do livro SOS Família, de Joanna de Ângelis)

Frase do mês
“Se alguém disser que eu estou aqui
ou ali, não acrediteis, pois eu estou
no coração de cada um de vós”

Jesus



Luz & Verdade Abril 20118

Ciência Espírita
Anomalias e mediunidade

As anomalias que se refletem na zona
física dos animais e, gostaríamos de incluir
aí os hominais, pelo processo reencarna-
tório, vêm com os defeitos naturais que a
zona mais íntima do espírito animal consi-
go carrega. Como o animal não tem cons-
ciência e dentro de uma lei determinística,
onde eles não carregam defeitos pregressos
como acontece na espécie humana, ocor-
rem nas suas estruturas as experimentações
da própria evolução.

Devemos considerar ainda fatores ex-
ternos de toda natureza, contribuindo tam-
bém para estas divergências.

Exemplificando: um animal que vive
sob uma estrutura doentia no seu habitat,
convivendo com aqueles com os quais
mantenha correspondências evolutivas,
porém com implementos extremos muito
fortes e não condizentes com a ordem
evolutiva, sofrerá significativas influências
nas suas raízes.

Voltamos ao nosso pensamento anteri-
or para explicar porque isto ocorre: exis-
tem pelo processo de experiências, cujas
dores representam impulsos da sua evolu-
ção.

Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, julho 2008.

Mensagem mediúnica
Quantos irmãos caem em desgraças

pelo desânimo. Em sua fé vacilante, entram
na apatia destruidora da vida. Permane-
cem envoltos em uma nuvem negra de
pessimismo, sem qualquer perspectiva de
vida. Entram em um túnel sem volta, em
que ficam presos em seus pensamentos
dispersos, sem foco algum que lhes traga
um futuro promissor, de paz e concretiza-
ções. São presas do desespero, que os le-
vou a ficar apático, tendo a vida nenhum
significado maior.

Depressão é o que chamam alguns es-
pecialistas da Medicina. Sim, estão sem
esperança.

Mas, o que os leva a este ponto? O ego-
ísmo: o interesse próprio, sem pensar no
bem alheio. Sem pensar no próximo como
a si mesmos, sentem-se frustrados nas suas
posições de destaque, que almejam na
vida. Tudo pode melhorar se assim deseja-
rem, se assim buscarem.

Sem a prece e a conformação, tudo se
torna vão.Jesus nos deu o exemplo da hu-
mildade, da simplicidade e do perdão. Po-
demos nos tornar peças úteis no tabuleiro
da vida.

Sim irmãos, não se deixem levar pela
apatia. Só o trabalho nos dará motivo para
a vida. A ociosidade deprime. A paz com
todos que esperam uma vida melhor, na
construção do Bem.

(Reunião Mediúnica de 09/03/10).

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02,

Atende todos os dias, antes e após as Reuniões Públicas.

Visite-nos, teremos sempre um livro para
seu conforto e orientação.

Não recebemos doações de livros não espíritas.
Atenção para o prazo de devolução dos livros.

Alguém pode estar precisando deles!

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

“Somos responsáveis pelos desvios mentais que causamos aos nossos semelhantes,
devido os nossos trajes”. Joana de Ângelis

Portanto, se você está trajando uma roupa muito curta, transparente ou muito
decotada, reflita! Contamos com sua compreensão.


