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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um volun-
tário. Procure o Balcão de Atendi-
mento de nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cris-
tã Vicente Moretti 
• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  
de Otávio 

Editorial 

 

O mês de abril é de grande importância para aqueles que militam 

na Doutrina Espírita. Foi no dia 18 desse mesmo mês, por volta do meio-

dia, em uma bela primavera, no coração de Paris, que o inolvidável codifi-

cador Allan Kardec fez vir a lume a primeira edição de “O Livro dos Espíri-

tos”. Estava marcada a par,r de então uma nova era para a humanidade, 

pois a ciência, a filosofia e a religião nunca mais seriam as mesmas depois 

do advento dessa nova ordem de ideias. A sua publicação era a culminân-

cia de um longo processo de estudos e preparações, que daria início a 

uma maior penetração nos meandros da vida espiritual, até então inex-

plorada quase que por completo. Muitas obras haviam sido escritas ao 

longo da história, que a seu tempo deram valiosa contribuição ao apri-

moramento das massas, no entanto, nenhuma fez o que fez essa maravi-

lhosa obra que traz em si o corpo doutrinário por inteiro da religião espí-

rita. Pode-se dizer que esse dia 18 de abril é, simbolicamente, o nasci-

mento do Espiri,smo no mundo. Embora a Doutrina sempre tenha exis,-

do, pois seus ensinos são de todos os tempos, nunca princípios e aponta-

mentos foram reunidos com tal maestria, explicando os diversos enigmas 

da vida Hsica e espiritual, razão pela qual, esse livro extraordinário vem 

arrebatando vidas para o amor e a caridade, esclarecendo mul,dões e 

descor,nando novos horizontes para todos os ramos do pensamento 

humano, bem como para a vida social e familiar. 

 Ele possui 1019 perguntas e respostas, elucidando as infinitas 

questões que dizem respeito a todos os ângulos da vida. Pode ser encon-

trado em qualquer livraria espírita e até não espírita. Pode ser lido na 

internet, pois é liberada a sua divulgação pela Federação Espírita Brasilei-

ra a fim de facilitar sua divulgação. Tem sido estudado em todos os cen-

tros espíritas, em universidades, nos templos mais variados des,nados 

aos mais diversos cultos, e sempre com grande aceitação por todos, exa-

tamente por penetrar o coração e conseguir, simultaneamente, atender 

à razão e ao coração, enriquecendo-nos  de cultura e paz interior. Essa 

obra monumental deve ser lida e estudada por todos, a fim de caminhar-

mos mais seguros e felizes na construção do reino de Jesus, edificando 

um mundo melhor. 

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 – 09h e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 09h. 
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 Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h. 
Juventude & pais - 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
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 – 10h30min e 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 – 09h 
Sábados – 17h (primeiros, segundos e terceiros). 



� Vídeo Divulgação 

“MARIA DE MAGDALA” 
 
Depois do Calvário, verifica-

das as primeiras manifesta-
ções de Jesus no cenáculo singelo de Jeru-
salém, apossara-se de todos os amigos 
sinceros do Messias uma saudade imensa 
de sua palavra e de seu convívio. A maioria 
deles se apegava aos discípulos, como que-
rendo reter as últimas expressões de sua 
mensagem carinhosa e imortal... 

Mais um lindo capítulo do Livro Boa 
Nova, que vamos exibir neste mês, o capítu-
lo 20. Com sua dedicação e entusiasmo, 
Haroldo Dias irá comentar mais este texto 
bíblico, nos proporcionando a oportunidade 
de entendê-lo melhor! Participe! 

 
Exibição, Terça-feira, 23/04/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 

� CELVINHO e sua dica de 

leitura  
“Não vale a pena mentir”  

 
Autor: Raul Teixeira, 
Espírito: Levy 
 

     "A mentira é como 
praga no jardim, é a 

tiririca, quanto mais alguém a usa, mais 
atormentado fica. 

A verdade é como a flor, perfumada e 
colorida, dá sossego à consciência e dá 
mais beleza à vida." (pelo espírito Levy) 

 
Obra do Espírito Levy, mostrando as 

consequências da mentira. Há gente que 
mente tanto em casa ou na sociedade que a 
sua mentira toma ares de grande verdade. 

É a história de um garoto peralta, ver-
dadeiro “pimentinha” e suas travessuras, 
que sempre negava. Até o dia em que 
aprendeu que o mentiroso se castiga a si 
mesmo. Primeiro, porque perde a confiança 
dos outros. Segundo... 

Ilustrado, é indicado para a faixa etária 
a partir dos 4 anos. 

Vale a pena passar na Livraria e con-
ferir estas obras. Boa leitura! 

 

“Temos que trabalhar a mente infanto-
juvenil para ver as coisas do mais alto, 

preparando uma nova geração que ame e 
compreenda.” 

���� Sugestão de Leitura 

      Nossa dica para esse mês 
é o livro Pelos Caminhos da 
Mediunidade Serena, uma 
obra complementar, que nos 
traz diversas entrevistas e 
textos que se encontravam 
esparsos na imprensa ou 
esquecidos em acervos pes-
soais, onde Yvonne Pereira 

nos transforma em interlocutores privilegiados. 
Com opiniões firmes, profundo conhecimento 
da Doutrina Espírita e uma experiência mediú-
nica inigualável, a médium aborda temas co-
mo: sofrimento, vida no mundo espiritual, suicí-
dio, divórcio, mediunidade e obsessão. 
 

O livro tem 192 páginas, é editado pela 
Lachatre, e pode ser encontrado em qualquer 
livraria Espírita. 

 
 

Venha para nosso Clube  
Seja um associado 

 
Clube do Livro Espírita - Você pode adquirir 
lançamentos por R$ 15,00 (cada). O Clube do 
Livro é bimestral, e sempre oferece duas op-
ções para sua escolha. Qualquer pessoa pode 
se associar, passe na Livraria de nossa Casa e 
preencha uma ficha. 

 

Clube de Arte – Este Clube tem sempre novi-
dades 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 custa R$ 18,00.  
 
 

Fragmentos de Luz... 

Caridade e benefício 
 

Caridade é bênção pura. 
Caridade é a sublime ação que eleva, 

que beneficia. 
É o benefício que atinge o irmão deso-

rientado sob a forma da palavra amiga, que 
reequilibra. 

É o benefício da paciência e da tolerân-
cia para com os irmãos que ainda ignoram as 
leis de amor do Amado Mestre Jesus 

É o benefício simples e direto do pão 
ao faminto necessitado. 

A estes e tantos outros irmãos caren-
tes, a caridade é benefício que ampara e 
reconforta. 

Mas ela se mostra mais benéfica e 
mais construtiva justamente em favor daque-
le que a pratica, pois naquele instante o ir-
mão caridoso se une, por indeléveis liames 
de luz, às esferas mais elevadas do plano 
espiritual, beneficiando-se das mais sublimes 
vibrações em favorecimento de sua paz e do 
seu equilíbrio espiritual. 

 
Scheilla 

Do livro: Oportunidades todo dia. 

 

... & Verdade 

 
Importância das Obras Básicas 

 
(...) O que lamento muito é o pouco 

estudo de obras básicas, o que nos faz ver e 
ouvir erros doutrinários clamorosos, graves. 
Os espíritas não podem circunscrever-se tão-
somente a mensagens e a romances, se bem 
que nossos romances sejam extremamente 
educativos, moralizantes. Isso gera, em nos-
so meio, enorme dose de ilusão em matéria 
de mediunidade, em matéria de sessões; não 
podemos fugir ao estudo de matérias que 
exijam trabalho mental, porque nos viciamos 
com simples pitadas de doutrinas, quando 
precisamos de doses maciças. O que, por-
tanto, falta em nosso ambiente espírita é o 
estudo de obras básicas, e, quando falo em 
obras básicas, refiro-me a Kardec, Léon De-
nis, Gabriel Delanne, Ernesto Bozzano enfim, 
às obras dos mestres que formaram a doutri-
na, auxiliados pelos espíritos celestes. 

 
Yvonne A. Pereira 

Do livro: Pelos Caminhos da Mediunidade 

Serena. 
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Evangelho no Lar e no 
Coração 

     “Trabalhemos pela 
implantação do Evange-
lho no Lar, quando esti-
ver ao alcance de nos-
sas possibilidades. (...) 
Trazer as claridades da 

Boa Nova ao templo da família é aprimorar 
todos os valores que a experiência terrestre 
nos pode oferecer.”(Bezerra de Menezes) 

(Busque informações em nosso 

balcão de atendimento) 



���� Diretoria de Assistência e Promoção 
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/2013, recebemos: 110 kg 

de alimentos,  2459 peças de roupas, 150 

pares de calçados, 22 bolsas / cintos, 34 

materiais de higiene e limpeza. Outros 

dona,vos: 146 e R$ 175,00 (doações em 

espécie).  No Bazar foram arrecadados R$ 

1.272,00. 

    
 

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

a Deus por esta oportunida-

de, sorria, abrace. 

      Aproveite este momento 

para ser feliz, a felicidade é 

feita de momentos inesque-

cíveis. Feliz aniversário! 

 

ABRIL 
 
01 - Francinete Costa Maciel 

04 - Maria Tereza do N. Albuquerque 

05 - Maria das Dores Rosa Barros 

05 - Neuza Oliveira da Silva 

09 - Paulo Roberto Gomes Afonso 

10 - Osvaldo Vieira Peixoto 

13 - Lilian da Silva Gomes 

13 - Maria Doroty da Rocha Famadas 

13 - Mauriceia de Oliveira Cruz 

14 - Claudia de A. Vaz do Cabo 

14 - João Luiz Oliveira da Costa 

15 - Wagner Alves Azevedo 

16 - Eliezer Lourenço Filho 

17 - Gertrudes Maria da Conceição 

19 - Rosana dos Santos Ferraz 

20 - Suely da Silva Ladeira 

21 - Maria Cecilia dos Santos Costa 

21 - Silvana MaRos de Carvalho Silva 

22 - Margarida de Araújo Medeiros 

22 - Maria Alice Teixeira de Oliveira 

22 - Maria Eunice de Souza Mar,ns 

24 - Marilia Tex Barbosa 

26 - Dalton Cezar de O. de S. Ferreira 

27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo 

27 - Giovanni Magalhães Silva 

29 - Ieda Maria Moraes de Oliveira 

29 - Lenice de Moura Bezerra 

30 - Carlos Antonio dos Santos 

 

“É na caridade que deveis procu-
rar a paz do coração, o contenta-
mento da alma, o remédio para 

as aflições”.     
(E.S.E – cap.13) 

���� Você precisa conversar? 

      Importante saber 

que, nossa Casa ofere-

ce atendimento frater-

no a todos os que de-

sejam conversar, alivi-

ar o coração, aliviar seus momentos 

de incompreensão, de equívocos, e 

lembrar sempre das sublimes pala-

vras, tantas vezes repe,das: “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 sozinho, ou esquecido do Pai 

misericordioso. 

Se precisar, procure este ser-

viço, todos trabalhamos em nome 

do Divino Mestre. Procure o balcão 

de atendimento ou nossa recepção e 

solicite uma entrevista fraterna. 

Achados e Perdidos  

Lembramos que temos um setor de 

“achados e perdidos” aqui em nossa 

Casa. Não esqueçam de verificar no 

balcão de atendimento. 

A RESPONSABILIDADE é nossa! 
 

• Não esqueçam lâmpadas acesas, 

aparelhos de ar condicionado, ven,-

lador, ou o data show ligados, se 

ninguém mais vai usar; 

• Não esqueçam de conferir se as por-

tas e portões ficaram fechados, se é 

o úl,mo a sair; 

• Não deixem torneiras abertas, des-

perdiçando água; 

• Não desperdicem copos descartá-

veis, se possível usem o próprio co-

po, inovem; 

• Não abandonem nenhum trabalha-

dor sozinho,  sejamos companheiros 

e solidários; 

• Sejamos voluntários. 

 
Colaboremos, o CENTRO ESPÍRITA  

é de todos! 

 1. Diretoria administra,va 

Diretor: Flavio Palhares 

Diretor subs,tuto: Ricardo Teixeira 

  

2. Diretoria financeira 

Diretora: Risemir Correa 

Diretora subs,tuta: Marilia Vidigal 

  

3. Diretoria de educação doutrinária 

Diretor: Eduardo Ferreira 

Diretora subs,tuta: Creusa Branco 

 

 

4. Diretoria de evangelização da família 

Diretora: Fernanda Portugal 

Diretora subs,tuta: Neiva Jardins 

  

5. Diretoria de divulgação 

Diretora: Marylin Fonseca 

Diretora subs,tuta: Madalena Gomes 

  

6. Diretoria de Assistência e promoção 

social 

Diretora: Ana Eller 

Diretora subs,tuta: Maria Cecília 

Diretoria Colegiada do C. E. Luz e Verdade  - (2011 – 2013) 

Adquira o “Correio Espírita” 

em nossa Livraria. 
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Notícias do Movimento 

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 
Aniversariantes 
 
07//04/1962 - C. E. Casa de Miguel. Rua 
Daniel Santos, 157 – Monteiro – Guaratiba 
– 51 anos; 
08/04/1923 – C. E. Discípulos de Jesus. 
Rua Amaral Costa, 52 – Campo Grande – 
90 anos; 
09/04/1959 – Grupo E. Missionários da Luz. 
Rua do Fomento, 600 – Santa Cruz – 54 
anos; 
14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz. Est. do 
Lameirão Pequeno, 758 – Campo Grande – 
21 anos; 
18/04/1950 – Assoc. Filantrópica Cristã E. 
Ismênia Ribeiro. Travessa Aurora, 52 – 
Areia Branca – Santa Cruz. 63 anos; 
18/04/1996 – C. E. Esperança com Jesus. 
Rua 73, lt.06 – Q.91 – Jd. N. S. das Graças 
– Campo Grande – 17 anos; 
19/04/1959 – C. E. Discípulos de Bezerra 
de Menezes. Rua Primeira, 258 – Santa 
Cruz – 54 anos. 

 
 
 
 
 

SE VOCÊ NÃO PODE IR AO CENTRO 
ENTÃO, OUÇA NOSSAS PALESTRAS  

DOUTRINÁRIAS PELO SITE 
WWW.CELV.ORG.BR 

 
* Segundas, Quintas e Domingos: 
09h; * Quartas e Sextas: 20h. 

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

Evangelização dos Pais 
O grupo tem o objetivo de refletir 
sobre as relações familiares com 
base na Doutrina Espírita, reconhe-
cendo a responsabilidade da tarefa 
da educação moral de um espírito 
imortal. Participe! 
Infância & Pais – 15h  
 Juventude & Pais – 17h.     

Aguardamos a família espírita para 
apertar mais este laço.  

  

Evangelização infantil nas        
reuniões doutrinárias 

 
  A Evangelização infantil, que ocor-
re durante as reuniões doutrinárias 
de domingo, quartas e sextas-feiras, 
também já retornaram. Pedimos aos 
Pais ou responsáveis que procurem 
a evangelizadora de cada dia especi-
fico para uma entrevista. 

� � � � 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 nossa Casa, os 
encontros acontecem a cada quinze dias.  

No mês de ABRIL os encontros serão 
nos dias 12 e 26, sempre às 08h. Participe, 
colabore!  

Acesse nosso site 
www.celv.org.br  

 
Lá  você pode ler e baixar nosso       

 Boletim mensal. 

Início do grupo de Esperanto do CELV 

11 de abril, às 20h 

       Você, que 
deseja crescer 
moral e intelectu-
almente, venha 
aprender uma 
nova língua em 
nossa Casa! 

Todas as quintas-feiras, às 20h, a partir de 
11/04! Vamos juntos aprender o idioma da 
fraternidade universal! As inscrições se en-
contram na Biblioteca! 

“O que caracteriza o estudo sério é a 
continuidade que se lhe dá”.  

Allan Kardec. 

10º Seminário de Divaldo Franco 

TEMA: “O Alvorecer de Uma Nova Era” 

Domingo, dia  28/04/2013 

Horário: das 9h as 13h 

Local: Riocentro 

Os convites estão disponíveis em nossa 
Livraria. Adquira o quanto antes! 

� � � � Aos Dirigentes de Passe do CELV 

No mês de maio haverá avaliação 
para todos, aguardem convite com data e 
hora. 

� � � � Vem aí o FEIRÃO de Utilidades 
Domingo, 21/04 

 
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 
família, 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. 

� � � � A Rádio Rio de Janeiro precisa dos 
espíritas! 

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

Por este motivo criou o Clube da Fra-
ternidade, pois não veicula propagandas que 
disseminam vícios e que colidem com os prin-
cípios 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 postulados cristãos-espíritas, 
através da nossa frequência (1.400 KHz-AM) 
e da rede mundial de computadores, no senti-
do 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 mínima de 
R$10,00 (dez reais), preencha o formulário  
no site ou ligue para: (21) 2461-1400 ou 2478-
1400. No CELV temos talão para doações à 
Rádio.  

“Somos responsáveis pelos desvios 
mentais que causamos aos nossos se-
melhantes, devido os nossos trajes”.   

Joanna de Ângelis 

Portanto, se você está trajando uma roupa 
muito curta, transparente ou muito decota-
da, reflita! Contamos com sua compreen-
são. 
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Jovens par:cipem da Evangelização da 

Mocidade, todos os sábados ás 17h. 

 

Evangelização dos Pais também no mesmo 

horário. 

 

“O que você está fazendo agora? Pense já no 

amanhã! A vida passa não demore.” 

Você já leu este livro?  

“NÃO TENHA MEDO DOS ESPÍRITOS?” 

    Ninguém morre! 

      O fenômeno de 
deixar o corpo material 
não significa a morte da 
consciência ou do ser 
psíquico. 

Se todos somos Espíritos, no corpo 
físico ou fora dele, por que, então, temos 
medo uns dos outros? Rosângela escreve 
aos jovens com o intuito de esclarecê-los 
e despertá-los para o sentido espiritual 
da vida que se leva na Terra. A obra é 
uma psicografia do médium Raul Teixeira. 

Passe na Livraria e confira. 

 

JOVENS 

VOLUNTÁRIOS 

 
 Quando nos propomos a realizar algum 

trabalho voluntário na Casa Espírita, normal-

mente o intuito é ajudar ao próximo. Mas o que 

percebemos enquanto ajudamos é que precisá-

vamos de ajuda. Pois tantas vezes adiamos ou 

trocamos essa assistência por coisas que não 

são importantes, e adiamos também o aprendi-

zado, a alegria e o prazer de ser ú,l que esse 

trabalho proporciona. 

 Por mais que você não saiba fazer na-

da, há sempre uma a,vidade que espera por 

você. Não precisa de muita coisa, procure os  

evangelizadores de nossa Casa Espírita e saiba o 

que pode fazer! Par,cipe, faça diferente! 

 

Cativar é conhecer.  
Mas para cativar é preciso tempo... 

  
 Um trecho bastante interessante da obra O Pequeno 
Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, refere-se ao encontro 
dele com a única rosa de seu planeta. Ela era muito exigente e 
caprichosa. Considerava-se linda e dizia, em tom vaidoso, haver 
nascido ao mesmo tempo que o Sol. Esperava que o príncipe 
estivesse á sua disposição o tempo todo. 
 Quantas exigências a rosa fez até perceber que de fato 
não precisava de nenhuma delas? Aquilo que realmente lhe im-
portava - a presença de seu amigo, ela não soube reconhecer. 
Somente se deu conta do essencial, quando o perdeu. Mas o 
príncipe no entanto, deu grande exemplo de pessoa tolerante. 
 Temperamento semelhante ao do príncipe é raro de se 
ver. O que mais observamos é a intolerância, seja por qual moti-
vo for! Na História temos péssimos exemplos de intolerância e 
falta de respeito ao livre arbítrio. 
 Uma pessoa tolerante, é capaz de admitir momentos de 
pensar, de agir e de sentir que diferem dos seus, seja na politica, 
na cultura ou na religião. Para que haja convivência harmônica 
entre pessoas, é essencial que sejamos tolerantes. 
 Na mesma obra, de Exupéry, há um trecho, bastante 
conhecido, no qual o príncipe encontra uma raposa, tenta se 
aproximar dela, que muito reservada, recusa, explicando que 
ainda não houvera sido cativada. Então a raposa explica-lhe que 
cativar é criar laços, é conhecer, mas para conhecer é preciso 
tempo! 
 Aqueles a quem cativamos e que nos cativaram podem 
desfrutar um pouco mais, de nossa tolerância. Quando conhece-
mos profundamente alguém, aprendemos a compreender suas 
dificuldades e a reconhecer seus valores. 
 Pensemos, então, que cativar é o caminho para nossa 
perfeição. Primeiramente cativando-nos a nós próprios e depois 
a nossos irmãos de jornada. 
  E lembremos do que nos disse o Cristo: “Meus discípu-
los serão conhecidos por muito se amarem” 
 

“... Uma palavra tão linda já quase esquecida me fez recordar 

Contento sete letrinhas e todas jun$nhas se lê “ca$var”... 

Ca$vou, disse alguém, laços fortes criou, 

Responsável tu és, pelo que ca$vou....”  
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.”      Eurípedes Barsanulfo 

Revolta 
 

Indiscu,velmente, defrontas a revolta em toda a Terra, 

carregando uma máscara de mil faces com que se apresenta, 

dominadora.  

Revolta da pobreza que não se pode adornar de ouro frio 

nas compe,ções infrenes do luxo...  

Revolta da fortuna porque não pode conquistar o mun-

do, cavalgando as consciências honradas...  

Revolta da vaidade que não logra sobrepor-se à dignida-

de alheia...  

Revolta de quem não pode disseminar a perversão mo-

ral...  

Revolta daqueles que não souberam preservar a saúde...  

Revolta de quantos tombaram nos testemunhos à virtu-

de, resvalando nos lamaçais do vicio...  

Revolta da ignorância por não envenenar a cultura que 

lhe desvela a cegueira... 

Revolta do mal por não dispor de recursos para instaurar 

a anarquia no mundo... 

[...] Revolta dos que não têm fé, a,rando-se nos cipoais 

do desespero, longe da disposição de aprimoramento da alma, 

e revolta dos que receberam o chamado da fé, mas não foram 

poupados aos necessários resgates das velhas dívidas, com-

prometendo-se, ainda mais, nos espinheiros da reclamação 

injusta, em flagrante desrespeito às sábias Leis que regem a 

vida...  

Há, porém, uma revolta mais lamentável: aquela que 

surge na inconformação do homem esclarecido pela consola-

dora Doutrina de Cristo e que se embrutece na violência do 

prazer ultrajante, porque não consegue imprimir aos caprichos 

soezes um cunho superior, esmagando na posse quantos se 

negam a compactuar-lhe as fraquezas e indignidades, esqueci-

do de que o caminho da paz é pavimentado de renúncia e hu-

mildade, embora a aflição que corrói e gasta.  

Liberta-te da revolta de qualquer espécie e busca exami-

nar, através do amor total, os recursos ao teu alcance, desdo-

brando esforços para a u,lização justa do tempo e da dor, 

conver,do em experiência primorosa, em favor da tua inte-

gração nas tarefas a que te propões, a beneHcio de , mesmo, 

porque “só o descuidoso permanece sempre no mesmo pon-

to”. (do Livro “Espírito e Vida” ) 

Você sabe o que é umVocê sabe o que é umVocê sabe o que é umVocê sabe o que é um    

SARAU?SARAU?SARAU?SARAU?    
 Um sarau (do latim seranus, através do 

galego serao) é um evento cultural ou musical 

realizado geralmente em casa particular onde as 

pessoas se encontram para se expressarem ou se 

manifestarem artisticamente.  

 Um sarau pode envolver dança, poesia, 

leitura de livros, música acústica e também 

outras formas de arte como pintura e teatro. 

Evento bastante comum no século XIX que vem 

sendo redescoberto por seu caráter de inovação, 

descontração e satisfação. Consiste em uma 

reunião festiva que ocorre à tarde ou no início 

da noite[1], apresentando concertos musicais, 

serestas, cantos e apresentações solo, 

demonstrações, interpretações ou performances 

artísticas e literárias. Vem ganhando vulto por 

meio das promoções dos grêmios estudantis e 

escolas. 
(Fonte Wikipedia) 

Você gosta de Poesia? Vem aí aVocê gosta de Poesia? Vem aí aVocê gosta de Poesia? Vem aí aVocê gosta de Poesia? Vem aí a    

1ª Semana da Poesia Espírita do Celv 

De 21 a 26/04/2013 

Tema: “Parnaso de Além Túmulo: fragmentos de Tema: “Parnaso de Além Túmulo: fragmentos de Tema: “Parnaso de Além Túmulo: fragmentos de Tema: “Parnaso de Além Túmulo: fragmentos de 

Luz, Verdade e Poesia”Luz, Verdade e Poesia”Luz, Verdade e Poesia”Luz, Verdade e Poesia”    

 Neste mês o  GAAF / CELV promoverá a 1ª Semana de 

Poesia Espírita  em nossa Casa. A poesia é uma das sete artes 

tradicionais e uma forma de expressão de sentimentos. A poesia 

espírita nos auxilia na elevação das ideias pois, fiel à doutrina, nos 

ajuda na busca do bom e do belo, trazendo uma visão otimista que 

favorece uma nova forma de lidar com a vida. No período de 21 a 

27 de abril, poesias serão apresentadas durante as reuniões 

públicas, possibilitando o contato com esta arte tão sublime. No 

dia 27, das 19 às 21 horas, fecharemos a semana com um Sarau.   

(Coordenação Cátia Martins / Setor  de Poesia - GAAF) 

PARTICIPE: Sábado, dia 27/04/2013, no CELV PARTICIPE: Sábado, dia 27/04/2013, no CELV PARTICIPE: Sábado, dia 27/04/2013, no CELV PARTICIPE: Sábado, dia 27/04/2013, no CELV ----        

a partir das 18h30a partir das 18h30a partir das 18h30a partir das 18h30    

Com Poesia Com Poesia Com Poesia Com Poesia ----        Música Música Música Música ––––    TeatroTeatroTeatroTeatro    
Haverá vendas de doces e salgados 
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FRASE DO MÊS 
 

“O objetivo da religião é aproximar de Deus o 
homem. Ora, o homem não chega a Deus se-
não quando se torna perfeito. Logo, toda reli-
gião que não torna melhor o ser humano, não 
atinge seu objetivo”  

Allan Kardec 

 
Mensagem mediúnica 

 
 

1. Amor, eterno amor, que a alegria deste en-
contro traga luz em corações. 

Vamos caminhar, cantando e encantando, porque é 
assim que a música toca nossas almas. 

Bendito o amor de Cristo sobre nós, pois assim os 
sentimentos de amor irão refletir as nossas emoções. 

Estudar, amar e praticar, assim vamos lutar. 
Neste dia sublime, nós estaremos entre vós com 

nossa eterna música de amor. 
 

Deus em todos os lares. 
Graças ao Mestre Jesus. 

Grupo Musical 
 

Recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia 02 de 
março de 2013. 

 
2. A SENTINELA DO BEM 

 
A Sentinela do Bem se encontra sempre alerta con-

tra a investida do mal. Consciente de sua responsabilida-
de e certo do seu dever, cumpre sua tarefa com amor e 
dedicação a fim de dar cabo sua missão. 

Estuda, aprimora-se a fim de melhor cumprir o que 
lhe cabe. Sua arma é o amor, sua munição a caridade. A 
boa vontade é o impulso que lhe movimenta na direção 
do serviço. 

Dia a dia, aporta em seu posto com carinho, e 
atento ao seu dever, não mede esforços para cumprir 
sua missão. Busca sempre mais conhecimentos, para 
melhor servir ao seu Senhor.  

Não esmorece, também não se contenta com o 
que já possui, pois, aprimorar-se para melhor servir é o 
seu lema. 

Seareiro do bem, dia após dia busque aprimorar-se 
na sua evolução para não vacilar em seu propósito. Não 
espere que os suprimentos lhe cheguem sem labor, bus-
que, pois a despensa encontra-se repleta. 

Amor a todos aqueles que lutam por um mundo 
melhor, cheio de paz e alegria, para que todos os filhos 
do Senhor desfrutem neste mundo um dia de serenida-
de. 

 
Recebida em reunião mediúnica no CELV no dia 05 de 

março de 2013. Psicografias para o publico 

Aviso do Departamento de Assuntos Mediúnicos  

Mensalmente acontece em nossa Casa uma Reunião 
Mediúnica Especial, que recebe psicografias que são dire-
cionadas  para o público. Estas mensagens são expostas 
em mural, os interessados que se identificarem com al-
guma mensagem, podem adquirir  uma cópia, que fica 
arquivada na Biblioteca de nossa Casa, nos dias das reu-
niões  públicas. 

Ante a lição 
 
 

"Considera  o  que  te  digo,  porque  o  Senhor  te  
dará  entendimento em tudo."  Paulo 

(II Timóteo, 2:7)  
 

Ante a exposição da verdade, não te esquives à 
meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu, 
de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas; e 
quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da al-
ma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás 
a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não  des-
cerrares o coração para que o teu  sentimento mergulhe 
na claridade bendita daquela. 

Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da 
incapacidade de retenção  dos ensinos da Boa Nova, afir-
mando-se ineptos à frente das novas revelações, e isto  
porque não dispensam maior trato à lição  ouvida, de-
morando-se longo tempo na província da distração e da 
leviandade. Quando a câmara permanece sombria, so-
mos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol 
nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e 
a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo 
dos gentios é claro na observação. "Considera o que te 
digo, porque, então, o Senhor te dará entendimento em 
tudo."  Considerar significa examinar, atender, refletir e 
apreciar.  

Estejamos, pois, convencidos de que, prestando 
atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o 
Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á 
entendimento em tudo. 

(do livro Fonte Viva, pelo espírito de Emmanuel) 

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 ideia de publicar 
os ensinos recebidos, para a instrução de toda a gente.”  

Allan Kardec 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Abril de 2013 

SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Motivos de resignação. 
E.S.E., cap. V, itens 12 e 13 

Luciene Bahiense 
Francinete Costa 

Marília Portela Nelson 

08 Vida de insulamento. Voto de silêncio. 
L.E., Q. 769 a 772 

Inês Marques 
Simone Lima 

Elias de Souza Nogueira 

15 Ciclo de palestras: “A Codificação Espírita – 
O Evangelho Segundo o Espiritismo”. 

Eduardo Ferreira 
Ivete Zampa 

Francinete Costa --- 

22 Laços de família. 
L.E., Q. 773 a 775 

Maria Cecília 
Severino Francisco 

Erli Dimas Joaquina 

29 O suicídio e a loucura. 
E.S.E., cap. V, itens 14 a 17 

Nathália Del Rey 
Luciene Bahiense 

Maria Isabel Rosângela 

 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Caridade e amor ao próximo. 
Amor materno e filial.     L.E., Q. 886 a 892 

Sônia Fonseca 
Marilene Soares 

Fabíola Coutinho --- 

10 O mal e o remédio. 
E.S.E., cap. V, item 19 

Nadja de Castro 
Fabíola Coutinho 

Erli Dimas Fabio Ferreira 

17 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita – A Gênese”. 

Gelson Paiva 
Roberto Maia 

Creusa Branco --- 

24 As virtudes e os vícios. 
L.E., Q. 893 a 906 

Nathália Del Rey 
Fabio Ferreira 

Marylin Fonseca --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Se alguém vos bater na face direita, apresentai -
lhe também a outra. ESE, cap XII itens 7 e 8 

Ivone Maria 
Gilésia Pieroni 

Ana Eller Marília Freitas 

11 Liberdade natural. Escravidão. 
L.E., Q. 825 a 832 

Sônia Rosário 
Rosane Peixoto 

Maria Cecília Marília Amorim 

18 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita – O Céu e o Inferno”. 

Nathália Del Rey 
Luciene Bahiense 

Erli Dimas --- 

25 A vingança. 
E.S.E., cap. XII, item 9. 

Simone Lima 
Sônia Fonseca 

Diana Hasler Noemia Bezerra 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Simplicidade e pureza de coração. 
E.S.E., cap. VIII, itens 1 a 4 

Marilene Soares 
Ivonete Belo 

Nilbe Brilhante Dora Rosa 

12 Duração das penas futuras. 
L.E., Q. 1003 a 1009 

Luiz Felipe Cardoso 
Marlene Macedo 

Célia Evangelista Fernando 
Godinho 

19 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita – O Livro dos Médiuns” 

Ricardo Delamari 
Nilbe Brilhante 

Ingrind Tagomori --- 

26 Pecado por pensamento. Adultério. 
E.S.E., cap. VIII, itens 5 a 7 

Célia Evangelista 
Ingrind Tagomori 

Ivonete Belo Edineide Silva 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

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

Maria Luíza Medeiros 
Alberto Milhomens 

Célia Evangelista Clailton Ricardo 

14 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita – O Livro dos Espíritos” 

Sebastião Amorim 
Fabio Ferreira 

Elias de Souza --- 

21 Parnaso de Além Túmulo: Fragmentos de luz, 
verdade e poesia. 

Marylin Fonseca 
Cátia Martins 

Josélia Bento Alessandra 
Oliveira 

28 A fé religiosa – condição da fé inabalável. 
E.S.E., cap. XIX, itens 6 e 7 

Andrés Gabriel 
Valmir Freitas 

Inês Marques Jeilda Xavier 


