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VISITAS EXTERNAS 

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

nossa Casa) 

• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cristã 

Vicente Moretti 

• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 

• 3ºs domingos, 8h30 - Campanha do Quilo 

• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 

• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  

de Otávio 

EDITORIAL 
 

      Tensões emocionais? Procure uma Casa Espírita. 

 
A tensão emocional, em nosso tempo, é uma realidade 

diária, quem de nós não passa por conflitos? Não passa por mo-
mentos de tristeza, de dificuldades pessoais, seja nos relaciona-
mentos, seja nas dificuldades da vida, e mesmo interiormente. A 
tensão se não superada, se não curada, se não entrarmos pelo 
caminho da vigilância pode gerar tragédias. A  tensão pode pro-
vocar acidentes, situações graves. 

Quando nos permitimos nos entregar à tristeza, ao abati-
mento, quando guardamos ressentimentos, rancores, vinganças, 
ciúmes, inveja, abrimos brechas morais e damos espaço à influ-
ências negativas. Mas, quando pautamos nossa vida com otimis-
mo, com alegria de viver, quando temos iniciativa e confiança, aí 

sintonizamos com nossos benfeitores espirituais e ficamos bem. 
Mas, como a Casa Espírita pode nos auxiliar neste trata-

mento de nossas tensões emocionais? A Casa Espírita oferece 
recursos vastos para esta terapêutica.  
Quando ouvimos a palestra doutrinária, antes do passe, nós es-
tamos sintonizados com aquela ideia, e essa sintonia elevada 

nos ajuda muito com a nossa própria reflexão, por isso a impor-
tância de valorizarmos o momento, de prestarmos atenção, de 
comparecermos aos eventos, de sermos participativos, não só 
nas palestras, mas principalmente nos grupos de estudos, que 
são verdadeiros grupos terapêuticos, na troca de ideias, nos 
questionamentos. 

Portanto procure ajuda. Mas não só receba, doe, partici-
pe, colabore. Pois aquele que está envolvido na Causa do Bem, 
está protegido. Aquele que trabalha, que estuda, que participa, 
cria ao redor de si uma defesa natural, justamente por seus es-
forços, pois a assistência da Espiritualidade sempre existe, mas 
nossa participação é fundamental. 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

• Reuniões Públicas e Passes 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 20h. 
Terças-feiras – 9 e 20h. 
Quintas-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). 
 
• Grupo de Arte Amadeu Ferretti 
Estudos de arte espírita, teatro e música –  
Sábados, às 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - às 15h 
Juventude & pais - às 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 

Domingos – 9h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo 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. 
Quintas-feiras – 20h. 
 
Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

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

      Em 18 de abril de 1857 foi lançada, por Allan Kardec, em Paris, a pri-

meira edição de “O Livro dos Espíritos”. O fato marcou o início de uma 
nova era para a humanidade, “a era espírita”, na expressão do Prof. J. Her-

culano Pires. 
      Essa obra não é, porém, apenas o marco inicial da Codificação Karde-

quiana. É a coluna dorsal da doutrina espírita. Todas as outras obras de 
Kardec que completam a codificação, partem do seu conteúdo. 



Vídeo Divulgação 

As Cinco Alternativas Psi-
cológicas da Realidade 
Espiritual 
 

Esta conferência, proferida por Di-
valdo, nos oferece momentos de grande 
emoção e aprendizado. Aborda com propri-
edade as quatro funções essenciais anali-
sadas por Carl Gustav Jung, como: a per-
cepção-sensação, o pensamento, o senti-
mento e a intuição. Apresenta-nos, tam-
bém, o profundo estudo de Mira Y Lopez, 
desdobrando o fascinante tema do pensa-
mento em seus seis degraus evolutivos, 
baseados na proposta de Jung. Enfatiza, 
com seu entusiasmo contagiante, o nobre 
ideal de viver e amar sempre, agradecendo 
e respeitando tudo e todos. Ilustra esta 
excelente conferência com várias histórias 
verídicas, trazendo-nos reflexões maduras 
acerca do verdadeiro amor, da compreen-
são, da ternura, do respeito e do perdão. 
 

Única exibição: Terça-feira, dia 17/04/12 
Horário: 20h – Salão do CELV 

Entrada gratuita – Convide os amigos 
 

 CELVINHO e sua dica de leitura  
“Toinzinho e o anjo 
Galdino” 
      Nesta história 
você vai saber como 
o anjo da guarda 
pode ajudar um me-

nino, o Toinzinho, e várias outras crianças. 
      A obra é indicada para a faixa etária 
acima dos 10 anos, é de fácil compreen-
são, em diversas histórias que logo depois, 
em forma de perguntas e respostas, são 
facilmente compreendidas, uma verdadeira 
literatura construtiva. Traz alguns ensina-
mentos em torno da Lei de Causa e Efeito, 
mostrando determinados tópicos dos mais 
expressivos para o mundo infantil, com 
respeito à reencarnação e ao problema da 
imortalidade da alma. 
 

Temos de trabalhar a mente infanto-juvenil 
para ver as coisas do mais alto, preparando 
uma nova geração que ame e compreenda. 

Sugestão de Leitura 

 

       Ainda na campanha da FEB, 
Comece pelo Começo, que tem 
como objetivo difundir o Espiritis-
mo a partir do conhecimento de 
sua fonte original, que são as 
obras organizadas por Allan Kar-

dec, pseudônimo adotado pelo professor Hip-
polyte Leon Denizard Rivail. 
      Para esse mês a dica é “O Céu e o Infer-
no” com objetivo de demonstrar a imortalidade 
do Espírito e a condição que ele usufruirá no 
Plano Espiritual, como consequência de seus 
próprios atos. 
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 defor-
mações, acidentes coletivos, e uma gama de 
problemas que só a imortalidade da alma e a 
reencarnação explicam satisfatoriamente. Kar-
dec 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, reúne exemplos acerca da situação da 
alma durante e após a desencarnação. São 
depoimentos de criminosos arrependidos, Es-
píritos endurecidos, felizes, medianos sofredo-
res, suicidas e Espíritos em expiação terrestre. 
Editado pela FEB, tem 425 páginas e você 
pode encontrar em qualquer Livraria Espírita. 
Leia-o! Estude a Codificação Espírita. 
 

    Avisos da Divulgação: 

1) Atualização de e-mail: Pedimos aos interessados 
que atualizem seus e-mails junto ao endereço ele-
trônico: divulgacao@celv.org.br, uma grande quanti-
dade de mensagens retorna com erro. Por favor, 
quem desejar continuar recebendo avisos e convites 
deve atualizar seus endereços de email. Para aque-
les que desejem receber nossas noticias, o Boletim, 
avisos e convites, faça um pedido pelo nosso e-mail. 
2) Voluntários: A Diretoria de Divulgação precisa de 
dois voluntários para os seguintes setores: um para 
participar da equipe do site. O voluntário precisa ter 
conhecimentos básicos de informática e de internet. 
O outro voluntário seria para participar da equipe de 
criação do Boletim. Todos os voluntários precisam 
estar participando de algum grupo de estudos de 
nossa Casa e ser dedicado! Os interessados devem  
procurar Marylin Oliveira, ou enviem email para a 
Divulgação. 

Fragmentos de Luz... 
Evitando a obsessão 
 
       Não deixe de sonhar, mas enfrente as 
suas realidades no cotidiano. 
      Reduza as suas queixas ao mínimo, 
quando não possas eliminá-las de todo. 
      Fale tranquilizando a quem ouve. 
Deixe que os outros vivam a existência 
deles, tanto quanto você deseja viver a 
existência que Deus lhe deu. 
      Não descreias do poder do trabalho. 
      Nunca admita que o bem possa ser 
praticado sem dificuldade. 
      Cultive a perseverança, na direção do 
melhor, jamais a teimosia em pontos de 
vista. 
      Aceite suas desilusões com realismo, 
extraindo delas o valor da experiência, sem 
perder tempo com lamentações improduti-
vas. 
      Convença-se de que você somente 
solucionará os seus problemas se não fugir 
deles. 
       Recorde que decepções, embaraços, 
desenganos e provações são marcos no 
caminho de todos e que, por isso mesmo, 
para evitar o próprio enfaixamento na ob-
sessão, o que importa não é o sofrimento 
que nos visite, e sim a nossa reação diante 
ele. 

 

André Luiz 

Do livro: Paz e Renovação”. Chico Xavier. 
 

... & Verdade 
Corpo Humano 
 

       No corpo humano, temos na Terra o 
mais sublime dos santuários e uma das 
super maravilhas da Obra Divina. 
      Da cabeça aos pés, sentimos a glória do 
Supremo Idealizador que, pouco a pouco, 
no curso incessante dos milênios, organizou 
para o espírito em crescimento o domicílio 
de carne em que a alma se manifesta. Ma-
ravilhosa cidade estruturada com vidas 
microscópicas quase imensuráveis, por 
meio dela a mente se desenvolve e purifica, 
ensaiando-se nas lutas naturais e nos servi-
ços regulares do mundo, para altos encar-
gos nos círculos superiores. 
      A bênção de um corpo, ainda que muti-
lado ou disforme, na Terra, é como preciosa 
oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, 
o maior de todos os dons que o nosso Pla-
neta pode oferecer. 

 

Emmanuel 
Do livro: Palavras de Emmanuel, Chico Xavier. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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Acesse nosso site www.celv.org.br  

Quer falar conosco, tem sugestões ou 
dúvidas?  

divulgacao@celv.org.br 

mailto:divulgacao@celv.org.br
http://www.celv.org.br/
mailto:divulgacao@celv.org.br


 Diretoria de Assistência e Pro-

moção Social - DAPSE 
       

      Agradecemos aos Srs. Associados 

e frequentadores do CELV e lembra-

mos quanto são importantes suas doa-

ções para que possamos atender às 

famílias acolhidas por nossa Casa. 

Em fevereiro/2012, recebemos: 317 kg 

de alimentos, 2.172 peças de roupas,   

89 pares de calçados,  35 bolsas / cin-

tos, 108 materiais de higiene e limpe-

za, outros donativos: 49  e R$ 420,00 

 
 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes 

3 L UZ  &  V ER D A D E ABRIL 2012 

      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 momen-

tos inesquecíveis. Feliz aniversário! 
 

ABRIL 

01 - Francinete Costa Maciel    
04 - Maria Tereza do N. Albuquerque    
05 - Maria das Dores Rosa Barros    
05 - Neuza Oliveira da Silva    

08 - Leila Martins Cano    
10 - Osvaldo Vieira Peixoto 
11 - Valéria C. O. F. Figueiredo    
13 - Lilian da Silva Gomes    
13 - Maria Doroty da Rocha Famadas    
13 - Mauriceia de Oliveira Cruz    
14 - Claudia de Albuquerque    

15 - Wagner Alves Azevedo    
16 - Ana Paula de Oliveira    
16 -Daniela Paula Hasler    
16 -Nádia Luiza Faustino de Oliveira    
17 - Gertrudes Maria da Conceição    
19 - Rosana dos Santos Ferraz    
20 - Suely da Silva Ladeira    
21 - Maria Cecilia dos Santos Costa    

21 - Silvana Mattos de Carvalho Silva    
22 - Margarida de Araújo Medeiros    
22 - Maria Eunice de Souza Martins    
24 - Marilia Tex Barbosa    
27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo    
27 - Giovanni Magalhães Silva    
29 - Ana Paula de Araújo Soriano    

29 - Ieda Maria Moraes de Oliveira    
29 - Lenice de Moura Bezerra    
30 - Carlos Antonio dos Santos  

Você precisa conversar? 

    Importante saber que, nos-

sa Casa oferece atendimento 

fraterno a todos os que dese-

jam conversar, aliviar o cora-

ção, aliviar seus momentos de incompre-

ensão, de equívocos, e lembrar sempre 

das sublimes palavras, tantas vezes re-

petidas: “Vinde a mim, vós que estais 

cansados e aflitos e eu vos aliviarei..” 

Nossas mãos, nossos braços se abrem em 

sua direção para ajudá-lo a caminhar com 

mais fé e esperança. Não se sinta sozi-

nho, ou esquecido do Pai misericordioso. 

    Se precisar, procure este serviço, 

todos trabalhamos em nome do Divino 

Mestre. Procure o balcão de atendimento 

ou nossa recepção e solicite uma entre-

vista fraterna. 

 

“A Doutrina Espírita,  portadora das informações que oferecem segurança e 

harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão, para ser 

melhor assimilada e mais facilmente vivida..." 

Joanna de Ângelis (Convites da Vida) 

“É na caridade que deveis procurar a paz 

do coração, o contentamento da alma, o 

remédio para as aflições”. (E.S.E – cap.13) 

Aviso aos associados 

Avisamos aos Senhores associados que, de acordo com o Estatuto (capitulo 3, 

artigo 10º, item C) o atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades  

acarretará na perda da condição de associado do CELV.   

Colaborem, o CELV precisa de todos nós. 

Lembranças de mais um aniversário... 92 anos... 
 

      Mais um ano passamos em perfeita harmo-

nia, quem pode estar na manhã do dia 11/03, 

ou na agradável noite do dia 14/03 guardará 

para sempre em sua memória a belíssima con-

fraternização e o reencontro com muitos 

companheiros de Doutrina. 

      Agradecemos aos colaboradores, Departamentos e voluntá-

rios que muito se esforçaram para que tudo saísse bem. Para-

béns ao Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF), que 

nos alegrou com suas vozes e canções! E agradecemos aos nos-

sos convidados, Jorge Camacho e Guilhermina Benac, pelos mo-

mentos de conforto e orientação proporcionados. 

      Parabenizamos a todos, ao mesmo tempo em que agradece-

mos a Jesus e a Deus nosso Pai, sobretudo, pedindo que abenço-

em a todos e nos deem coragem e confiança, força e fé para 

prosseguirmos sem desânimos na tarefa empreendida, cada dia 

mais fortalecendo a união dessa abençoada família chamada  

“luz e verdade”. 

 Você que deseja colaborar com 

o CELV 

Pode se tornar um Associado, colabo-

rando com nossos compromissos men-

sais. Pode ser um doador  doando ali-

mentos, roupas, material de higiene 

pessoal, etc, ou sendo voluntário nas 

atividades da Casa.  

Seja como for, procure a Recepção ou 

o companheiro do Balcão de atendi-

mento. Qualquer um deles estará pre-

parado para dizer como você pode 

ajudar ao CELV, socorrer os que nos 

procuram. Colabore!   



 Vem aí o FEIRÃO de Utilidades - 
Domingo, 15/04 
      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 – Cam-
po Grande. 
      Toda a renda contemplará as enti-
dades 
participantes. Venha e traga toda a fa-
mília, todos irão gostar! Haverá almoço, 
show, bazar, livraria, churrasco, sorve-
tes, tortas... Anote em sua agenda, es-
se você não pode perder!  
      Convites para o almoço disponíveis 
em nossa Livraria. 
 
 CONVITES - 9º Seminário de Dival-
do Franco, na Barra/RJ 
      O tema deste ano será “Oração, 
Meditação, Perdão e Auto-perdão”, que 
será realizado no último domingo de 
abril, dia 29/04/12, das 09h às 13h. O 
local será: Citibank Hall. Mais informa-
ções no site www.map.org/divaldo. Con-
vites a R$ 40,00.  
     Convites disponíveis na Livraria do 
CELV. Adquirimos uma quantidade de 
100 convites, não deixe para última 
hora, pois eles se esgotam rápido, os 
convites estarão à disposição em nossa 
Casa até o dia 23/04/12. 
 
 XIII ACEBARTE 
      Vem aí mais um evento organizado 
pela ACEB para ajudar os idosos do 
LAR DE OTÁVIO, que convida a todos 
para apreciar a boa música espírita, que 
contará com a presença de Grupos e 
Corais espíritas. No intervalo haverá um 
delicioso lanche com doces, salgados e 
refrigerantes. 
      A ACEBARTE vai acontecer no dia 
01 de maio, terça-feira, a partir das 
14h30m, à Praça Taquarana, 65 – Cos-
mos. Prestigie! 

 
 ÁREA Q estréia dia 13 de abril 

      Entra em cartaz nas salas brasileiras, 
no dia 13 de abril, a obra cinematográfica 
“Área Q”, uma coprodução Brasil-Estados 
Unidos com direção do brasileiro Gerson 
Sanginitto (Beyond the Ring). A película 
faz referência a temas como vida extrafí-
sica, emancipação da alma durante o 
sonho, transição planetária, defesa da 
vida desde a concepção e preservação 
do meio ambiente, além da reencarna-
ção. Confira mais no endereço: http://
areaqofilme.blogspot.com 

 
Instituições Espíritas  

(de nossa Região) 
Aniversariantes 

 
07/04/1962 -C. E. Casa de Miguel. Rua 
Daniel Santos, 157 – Monteiro – 50 anos; 
08/04/1923 – C. E. Discípulos de Jesus. 
Rua Amaral Costa, 52 – Campo Grande – 
89 anos; 
09/04/1959 – Grupo E. Missionários da 
Luz. Rua do Fomento, 600 – Santa Cruz 
– 53 anos; 
14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz. Est. do 
Lameirão Pequeno, 758 – Campo Grande 
– 20 anos; 
 18/04/1950 – Assoc. Filantrópica Cristã 
E. Ismênia Ribeiro. Travessa Aurora, 52 – 
Areia Branca – S. Cruz – 62 anos; 
 18/04/1996 – C. E. Esperança com Je-
sus. Rua 73, l.06 – Q.91 – Jd. N. S. das  
Graças – Campo Grande – 16 anos; 
 19/04/1959 – C. E. Discípulos de Bezerra 
de Menezes. Rua Primeira, 258 – S. Cruz 
– 53 anos; 

 
Endereços & Programação 

Núcleo Espírita Leon Denis  
Estrada do Moinho, 135, Campo Grande, 
RJ. Tel.: (21)3394-3271 
Fundado em 29/7/1993 
Reuniões Públicas e Passes: terças-
feiras, estudos com E.S.E, às 9h. Quintas
-feiras, estudos com L.E. , às 19h30min. 
Sábados, estudo com E.S.E, às 17h 
Obra Social: Abrigo A Minha Casa.  
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Notícias do Movimento Espírita 
                

            AGENDA DO CELV 
            Consulte também nossos murais. 

 

 Grupo de Pais da Mocidade 

 
      O  Grupo de Evangelização dos pais e 
responsáveis da Mocidade retornou,e  se 
reúne às 17h, todos os sábados, para 
estudar e discutir assuntos relativos aos 
nossos jovens, procurando auxiliar na 
educação moral e espiritual. Não precisa 
ter filhos na evangelização, aberto tam-
bém a educadores.  
      O livro de apoio para os estudos deste 
ano é “Adolescência e vida” – de Joanna 
de Angelis / médium Divaldo Franco. Par-
ticipe. 
 

 Convite para voluntários: Depto de 

Multimeios – DMM 
 
      A equipe do DMM faz um apelo para 
que novos voluntários nos auxiliem nesta 
tarefa. Se você deseja fazer parte desta 
equipe, na limpeza e manutenção de nos-
sa Casa, os encontros acontecem a cada 
quinze dias.  
      No mês de ABRIL os encontros serão 
nos dias 13 e 27, sempre às 08h. Partici-
pe, colabore!    
 

 Grupo de estudos da obra de André 

Luiz (GELCOM II) 
        
      O Grupo de Estudo dos Livros Com-
plementares foi criado para um estudo 
metódico, programado e leve, no qual os 
participantes podem debater e esmiuçar 
as entrelinhas do pensamento espírita 
superior. Se você estudou ou está estu-
dando as obras básicas (GELCO ou ES-
DE), não perca esta oportunidade. 
      Encontros todos os sábados, das 
16h30min às 18h. O grupo no momento 
estuda a obra: “Nos domínios da mediuni-
dade”.  

 

VOCÊ QUE... 
 Acabou de chegar 

 Quer conhecer melhor a Doutrina   
Espírita 

 Procura orientação, consolo... 

 Não perca a oportunidade! 
Existe um grupo esperando por você! 
 

Grupo de Iniciação ao  
Espiritismo. 

 18 de abril de 1857 – 155 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.” 

http://www.map.org/divaldo
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Dara Silva Cosme - 14/04 
Bruno Assis -  28/04   

 

“Espiritismo na Mocidade, a transformação 
essencial” 

    Se você acha que a Doutrina Espírita 
transformou sua vida e lhe fez repensar 
valores, não deixe de compartilhar isso 
com seus amigos e conhecidos. 
    Muitas vezes, apenas um depoimento é 
o suficiente para alguém despertar para a 
espiritualidade. 
    Com certeza, os jovens colaboram 
muito no sentido de levar essa Doutrina a 
um número maior de pessoas! 
    Faça sua parte, transforme! 

 

Você já leu 
este livro? 

   O Evangelho 
Segundo o Espi-
ritismo, para os 

jovens. 
 

      Adaptação da 
obra basilar espíri-

ta, mesma autora 
de O Livrinho dos 

Espíritos, obra de sucesso também 

dirigida aos jovens. Um grande incen-
tivo à juventude para  conhecer as 
obras da Codificação Espírita. Leia, 

estude! 

 
 
 
 

Adquira os convites para o Show do 

GQA em nossa Livraria 
R$10,00 – 12/04 – 18h, Lona Cultural 

Campo Grande. 

Participe! Encontros aos sábados, às 17h. 

Convide seus pais para a reunião de pais, às 17h. 

 

“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. 

A vida passa não demore, encontre sua direção.” 

A sexualidade no Jovem 

 
 Falar sobre este tema não é fácil, um tabu para muitos pais e 

educadores, como também para os próprios jovens, pois ainda gera 

receios, sentimentos conflitantes de insegurança e ansiedade, em 

contraponto aos anseios do corpo físico, muito comum neste momen-

to da vida. 

 Mas evitar falar deste assunto, não quer dizer que não preci-

se ou que o problema não exista, mas que deve ser administrado com 

amadurecimento pelos pais e pelos envolvidos, os jovens. 

 Desde o despertar para a função reprodutora, os estímulos e 

solicitações do ambiente em que vive, a necessidade de pertencer à 

“turma”, hoje o apelo deseducado e insistente das péssimas influên-

cias exercidas por alguns segmentos da mídia, claro que sobre os 

olhos e consentimentos dos mais adultos. 
 Devemos lembrar que, emocionalmente falando, a atividade 

sexual não combina com a adolescência, isso porque o jovem enfren-

ta um turbilhão de mudanças ao mesmo tempo, e ainda não conta com 

o amadurecimento emocional necessário. 

 É obrigação das gerações adultas preparar e alertar os jo-

vens, para os problemas emocionais e de saúde que a precoce vida 

sexual acarreta, sem proteção e sem responsabilidades. A orienta-

ção deve começar ainda na infância e em qualquer fase da juventude, 

pois é necessário diálogo constante entre pais e filhos sobre a sexu-

alidade. É necessário que os adultos busquem informações, ajuda de 

especialistas, procurem dentro da mensagem de Jesus o melhor ca-

minho a conduzir moralmente estes espíritos. 

    SEJA  

 

DROGAS?      CIGARRO?      ALCOOLISMO? 

DIGA NÃO. 

VOCÊ É LIVRE PARA DECIDIR. 



“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo 
 

Comemorando o Dia Nacional da Poesia 
 Este ano em nossa Casa iniciamos um movimento de 
“caça talentos” espírita para a Arte. Na Evangelização da Famí-
lia damos inicio a uma oficina de criação de poesias com a In-
fância, com seus Pais e também com os jovens. Um movimen-
to que trará grande efeito em futuro bem próximo à nossa 
Casa e também ao Movimento Espírita, através desta Arte, 
que emociona, que alegra, que inspira e consola. 
  Foi muito gratificante descobrir estes talentos ador-

mecidos florescerem, que aguardavam a luz do incentivo, as mãos da colabo-
ração, a alegria do elogio e o abraço da caridade. 
 Agradecemos a querida e simpática Marilia (Suave Entardecer), que 
abrilhantou nossas apresentações em sábado festivo, que comemorava o Dia 
da Poesia. (Marylin Oliveira) 
 
Um pouco de historia 
      A poesia é a arte da linguagem humana, do gênero lírico, que expressa 
sentimento através do ritmo e da palavra cantada. Seus fins estéticos trans-
formaram a forma usual da fala em recursos formais, através das rimas ca-
denciadas. 
      A poesia ganhou um dia específico, sendo este criado em homenagem ao 
poeta brasileiro Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), no dia de seu 
nascimento, 14 de março. Castro Alves ficou conhecido como o “poeta dos 
escravos”, pois lutou grandemente pela abolição da escravidão. Além disso, 
era um grande defensor do sistema republicano de governo, onde o povo ele-
ge seu presidente através do voto direto e secreto. (Site: Brasil Escola). 
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Menina Amada 

  

Onde está essa menina 

De cabelos cor de ébano 

E olhos cor de jabuticaba! 

Cadê ela, não fica parada! 

  

Anda, corre, pula, salta, 

Eta, menina levada, 

Enrolando o cabelo, 

Não fica sossegada! 

  

Às vezes Amandinha, 

Ás vezes Amanda, 

Outras Amandona, 

Mas os pais dela preferem 

mesmo, 

Amanda, a muito Amada. 
 

Poema escrito por André Luiz / 
Evangelização dos Pais (em março 

2012) 

NOSSO IRMÃO 
  
 
Se alguém te fala na rua, 
deitando lamentação, 
não passes despercebido. 
Escute, que é nosso irmão... 
 [ 
Ouviste o parente em casa, 
gritando em voz de trovão? 
Não te aborreças com isso. 
Tolera, que é nosso irmão... 
  
 

Transformou-se o companheiro... 
Agora, rixa, brigão. 
Não te afastes, nem censures. 
Suporta, que é nosso irmão... 
  
O amigo a quem mais estimas 
ofendeu-te sem razão? 
Não te dês ao derrotismo. 
Perdoa, que é nosso irmão... 
  
Tiveste do adversário 
pedradas de ingratidão? 
Calando, segue servindo. 
Desculpa, que é nosso irmão... 

 A quem te peça um favor, 
embora dizendo "não", 
sem grito ou aspereza, 
atende, que é nosso irmão... 
  
Diante de todo aquele 
que sofre na provação, 
o Cristo pede em silêncio: 
- AMPARA, QUE É NOSSO IRMÃO...  
 
 

Joanna de Ângelis 
Divaldo Franco, Episódios Diários. 
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FRASE DO MÊS 
 

“Enfrenta cada novo dia com dispo-
sição salutar, sabendo-se útil 

na obra de Deus” 
 

Joanna de Ângelis 

EM BUSCA DE JESUS 

 
ADVENTO DO ESPÍRITO DE VERDADE 

 

Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-
vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, 
como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos 

incrédulos que acima deles reina a imutável verdade: o Deus 
bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levan-
tem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, 

reuni em feixes o bem esparso no seio da Humanidade e 
disse: “Vinde a mim, todos vós que sofreis.”  
Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e 
largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas 

ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a 
raça humana; quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos 
e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe 

a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não 
mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já 
não vivem na Terra, a clamar: Orai e crede! pois que a morte 

é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a 
qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se de-
senvolverão como o cedro. 

Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteli-
gências, não afasteis o facho que a clemência divina vos colo-
ca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, 

filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai.  
Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas mi-
sérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender 

mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, 
caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as 
coisas que vos são reveladas; não mistureis o joio com a boa 

semente, as utopias com as verdades. 
Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, 
este o segundo. No Cristianismo encontram-se todas as ver-

dades; são de origem humana os erros que nele se enraiza-
ram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos 
clamam: “Irmãos! nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do 
mal, sede os vencedores da impiedade.” 

 
O Evangelho Segundo o Espiritismo - O Espírito de Verdade. 

(Paris, 1860.) 

 
 
 

REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 
 
Dia desses, um garoto chegou em casa e perguntou à mãe 

quanto ela lhe pagaria se ele tirasse nota dez na prova. A pro-
posta surpreendeu a genitora, acostumada a educar os filhos 
com lucidez e bom senso. 

“Por que eu deveria lhe pagar por isso, meu filho?” Perguntou 
com tranquilidade. 
“Ora, mãe, o pai do meu amigo vai pagar cem reais se ele 

tirar um dez na prova de inglês.” 
“E você acha isso correto, filho?” 
“Ah, eu acho que cem reais dá para comprar uma porção de 

coisas...,” respondeu o menino, entusiasmado. 
A sábia educadora aproveitou o momento para um diálogo 
esclarecedor com o filho amado. 
“Filho, você acha correto o que esse pai está fazendo, pagan-

do para o filho fazer o que é apenas a sua obrigação?” 
O garoto respondeu que não sabia se era certo ou não, e a 

mãe continuou: 

“Você já ouviu falar em corrupção?” 
“Sim”, disse o menino. 
“E você acha direito uma pessoa cobrar para fazer a sua obri-

gação?” 
“Não, eu não acho.” 
“Estudar é sua obrigação, não é filho?” 

“Sim, é minha obrigação.” 
“Pois bem, seu pai e eu fazemos a nossa parte, que é lhe dar 
oportunidade de aprender para que seja um homem instruído 

e possa ser útil à sociedade da qual faz parte. 
Mas não desejamos que seja apenas instruído. 
Queremos, acima de tudo, que seja um homem de bem, um 
homem moralizado, um homem digno e justo. É por isso que 

você nunca irá receber dos seus pais qualquer compensação 
para fazer a sua parte.” O garoto concordou com a mãe, 
mas, ainda interessado no assunto questionou: 

“Quer dizer que isso é corrupção, mãe?” 
“Sim. Pagar alguém para fazer ou deixar de fazer a sua obriga-
ção é corrupção. 

Existem funcionários que recebem um salário para fazer o 
seu trabalho mas costumam pedir um valor a mais, uma 
‘gratificação’ para ‘agilizar’ o processo. 

Isso significa que estão prejudicando aqueles que não têm 
dinheiro para pagar esse ‘favor’ ou que não compactuam com 
essa prática.” 

Talvez para deixar o ensinamento mais claro para o filho, a 
mãe continua: “e a corrupção não está relacionada exclusiva-
mente com o dinheiro, filho. Quando um juiz, por exemplo, 

que julga uma causa e favorece um amigo ou outro interesse 
qualquer, sem considerar a verdadeira justiça, está se cor-
rompendo e corrompendo o sistema. Qualquer pessoa, en-

fim, que age em desacordo com sua própria consciência, é 
corruptora dos bons costumes.” 
Se o garoto entendeu tudo não se sabe, mas abandonou a 

idéia de receber um pagamento para tirar boas notas e foi 
estudar para a prova que iria fazer no dia seguinte. 
Pense nisso! 
Felizmente nem todos os cidadãos da nossa sociedade são 

corruptos ou corruptores. 
Mas se você já sofreu algum tipo de extorsão, sabe o quanto 
é amargo o sabor desse tipo de violência. Se você já sofreu 

qualquer tipo de injustiça por parte de quem deveria repre-
sentar a sã justiça, sabe o quanto isso gera desgosto e infelici-
dade. 

Pense nisso e faça a sua parte para eliminar essas sementes 
nocivas de corrupção e desamor. 
Aja com honestidade e eduque seus filhos para serem cida-

dãos dignos e incorruptíveis. 
Não se corrompa e não corrompa ninguém, pois é só assim 
que veremos o sol da plena justiça despontar num futuro 

próximo. 
 

Texto da Equipe de Redação do Momento Espírita. 
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Mensagem mediúnica 
BENÇÃOS DA NATUREZA 

Luz no mundo. Que a paz se faça em todos os cora-

ções! A nossa Mãe Natureza nos abençoe e proteja-nos.  
É ela que nos dá a vida, o alimento, a vestimenta, nos aquece, consola e 
no final de nossa existência é o nosso último refúgio para que nossa 
matéria descanse. 

O Pai nos disse: “Do pó vieste e a ele voltarás” – a matéria. Porque o 
espírito, nos instantes finais se liberta desta prisão e vai para aonde lhe 
são afins os propósitos pelo qual vivem. 
A nossa Mãe Terra nos dá todos os dias o presente de mais um dia de 

vida, trabalho, aprendizado. 
O nosso sol nos aquece nos dá vida, nos ajuda a seguirmos em frente.  

Nossas águas nos dessedentam, nosso ar nos alimenta. 
Enfim, a Terra é a nossa Mãe mantenedora, amiga, amada, irmã em 
todos os percalços de nossas existências. 

Oferecemos um presente para vocês: Uma noite de descanso físico, 
enfeitada por uma lua argêntea, cercadas de estrelas sob um céu de um 
veludo negro. 
E irão sentir o perfume que ela exala, ouvirão as suas músicas e sentir-

se-ão fazendo parte deste quadro de amor que oferecemos. 
Deus os abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. 
E que a melodia das águas, dos pássaros, dos ventos enfeitem todas as 
suas existências. Fiquem com Deus, pois com Ele estamos nós outros. 

 
Amigos da Natureza 

Recebida no CELV em reunião mediúnica do dia 06-10-11. 

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Abril de 2012 
 

SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
02 Destruição necessária e destruição abusiva.  

L.E., Q. 728 a 736 
Lucenir Alves 

Luciene Bahiense 
Elias de Souza Nogueira 

09 O Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. 
E.S.E., cap. I, itens 5 a 8. 

Wilson Longobuco 
Francinete Costa 

Álvaro Clementino Maria Joaquina 

16 Ciclo de palestras: 
“Homenagem à Codificação Espírita”. 

Deise Silva 
Ivete Zampa 

Francinete Costa --- 

23 Flagelos destruidores. 
L.E., Q. 737 a 741. 

Gelson Paiva 
Maria Cecília 

Inês Marques Severino 
Francisco 

30 A nova era. 
E.S.E., cap. I, itens 9 a 11 (com nota). 

José Migueis 
Inês Marques 

Bete Bard Marília Portela 

 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
04 Obstáculos à reprodução. Casamento e 

celibato. L.E. Q. 693 a 699 
Valmir Freitas 

Osmar Fernandes 
Creusa Branco --- 

11 Diferentes estados da alma na erraticidade. 
E.S.E., cap. III, itens 1-2. 

Nathália Del Rey 
Fabio Ferreira 

Fabíola dos Santos --- 

18 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita”. 

Gelson Paiva 
Allan de Souza 

Cláudia Costa --- 

25 Gozo dos bens terrenos. Necessário e 
supérfluo.     L.E. Q. 711 a 717. 

Sebastiana Sales 
Roberto Maia 

Marylin Oliveira --- 

 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
05 Anjos de guarda. Espíritos protetores, 

familiares ou simpáticos. L.E., Q. 489 a 521 
Deise Cardoso 

Maria Inês 
Lúcia Helena --- 

12 A cólera. 
E.S.E., cap. IX, itens 9 e 10. 

Sônia Rosário 
Francinete Costa 

Ana Eller --- 

19 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita”. 

Nathália Del Rey 
Sônia Fonseca 

Célia Evangelista --- 

26 Pressentimentos. 
L.E., Q. 522 a 524 

Denise Neves 
Rosane Peixoto 

Sônia Rosário --- 

 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
06 Se fosse um homem de bem teria morrido. 

E.S.E., cap. V, item 22. 
Célia Evangelista 
Ingrind Tagomori 

Nilbe Brilhante --- 

13 Liberdade de pensar. Liberdade de 
consciência. L.E., Q. 833 a 842. 

Denise Neves 
Nilbe Brilhante 

Íris Duarte --- 

20 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita”. 

Wantuil de Castro 
Milton Tagomori 

Célia Evangelista --- 

27 Os tormentos voluntários. 
E.S.E., cap. V, item 23. 

Íris Duarte 
Ivonete Belo 

Ingrind Tagomori --- 

 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
01 Da lei de reprodução. Obstáculo a reprodução. 

Casamento e celibato. L.E. Q. 693 a 699 
Ricardo Delamare 

Ivone Maria 
Lúcia Helena --- 

08 Agressividade. Marcos Afonso 
Inês Marques 

Elias de Souza --- 

15 “A Codificação Espírita” Fernanda Portugal Alessandra Oliveira Felipe Neri 
22 Ciclo de palestras: 

“A Codificação Espírita”. 
Valmir Freitas 

Célia Evangelista 
Francinete Costa --- 

29 Parábola do semeador. 
E.S.E., cap. XVII, itens 5 e 6. 

Alberto Milhomens 
Andrés Gabriel 

Inês Marques Jeilda Xavier 


