
Verdade
ANO XII - NÚMERO 102 - AGOSTO 2008

Luz &
Verdade

Boletim Interno

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

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

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

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

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

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

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

• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.

• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL

Nós na Casa Espírita, a Casa Espírita em nós.
Momentos há em que nos perguntamos o que representa a nossa presença na Casa Espírita,

considerando-se as finalidades que a levaram a ser criada, o seu funcionamento, os objetivos que
a sustentam acesa, forte, a extensão dos benefícios que espraia ao seu redor – entre os que vestem
a indumentária física e os que se encontram dela desvestidos. Nossos limites de compreensão, o
alcance diversificado de cada um e a bagagem de acomodação que ainda nos impede de seguir
mais adiante – tudo, enfim, que nos caracteriza no atual momento evolutivo nos mostra quase
anônimos diante de tanto que nos foi confiado em recursos para realizações, como colaborado-
res de Deus na Sua Obra, qualificados para tarefas que nos cabem desempenhar.

A pergunta se assenta na observação do quanto nos falta, ainda, em gratidão e coragem
para retribuir à misericórdia Divina a dádiva de estarmos aqui – estudando, convivendo, traba-
lhando, contribuindo para o crescimento próprio e o daqueles que nos circundam o caminho,
viajores também da mesma estrada: essa a proposta da reencarnação.

Amigos espirituais nos enviam inumeráveis mensagens sobre o quanto de recursos nos são
oferecidos para o grande caminhar esteja apoiado e seguro; entre esses, a Casa Espírita que nos
acolhe, não somente em seu aconchego de proteção aos corpos físicos, mas, acima de tudo, no
carinho do Pai, expresso por presenças amigas, solidárias, medicamentosas, energéticas...

A reflexão se justifica por muitos argumentos entre os quais, e principalmente, quando nos
reconhecemos quase anônimos, apagados, na dinâmica impulsionadora da Escola que nos
deseja ensinar; do Hospital bendito que nos oferece os medicamentos que curam nossas dores
morais (se usados); do Lar que nos reúne, objetivando unir-nos sempre mais, numa grande
família espiritual _ a Casa Espírita!

Reflexionando adiante, tentamos nos descobrir na posição de espíritas, aprendizes dedica-
dos, no mecanismo que aciona essa dádiva imensurável. O que fazemos? Como fazemos? A
alegria solidária nos caracteriza, em nossas tarefas?

A esperança nos envolve e acalenta: somos possíveis!
Haverá o tempo em que a Casa Espírita estará em nós, pela visão lúcida do seu significado

em nossa atual caminhada, com todo o dinamismo amoroso e a simplicidade abençoada de
quem sabe de onde vem, para onde vai e o de que precisa para chegar.

É tempo de pensar: nós na Casa Espírita, trabalhando os sentimentos equivocados do
“homem velho”, (a que o Apóstolo Paulo se referiu), renovando-o em novas propostas de
sabedoria e paz; servindo no pouco, com determinação, no fortalecimento para o muito que,
certamente, Jesus nos confiará.

A Casa Espírita em nós, no Espírito que cresce e se aprimora, conectado com o Pai, na dinâ-
mica da união e fraternidade, identificadores de irmãos que muito se amam, construindo sempre.

Nós, na Casa Espírita _ a Casa Espírita em nós!
Ivete Zampa

RÁDIO RIO DE JANEIRO
37 Anos Divulgando o Espiritismo

 “Divulgar os postulados cristãos-espíritas e propugnar pela educação, cultura e
formação moral e ética do ser humano” – Ajude a Rádio a continuar no ar!”

“Não alegue defeitos para deixar
de servir, porque o trabalho é benção
de Deus que nos suprime as
deficiências”. André Luiz

CONVITE: 3º Almoço Beneficente

É com imensa ale-
gria que o CELV
convida todos para
mais um almoço,
no domingo, dia
17/08/08, a partir
das 12h. Tragam as
famílias e convide
os amigos para es-
tarem conosco.
 Além da confrater-

nização estaremos ajudando ao CELV.
Convites em nossa Livraria. Participem!

MENSAGEM MEDIÚNICA
Louvado seja Jesus.
Amados irmãos em Cris-

to, que o amor do Pai os en-
volva neste ambiente em que o Estudo e o
Amor os fazem melhores.

Um dia de cada vez, hoje, amanhã e sem-
pre. Um minuto, um segundo, um momento
qualquer feito para atingir a vossa melhora e
suprir as necessidades do próximo, com pa-
ciência e amor, sem lutarmos contra a vonta-
de de Deus, pois, somente através do traba-
lho contínuo nos tornamos melhores.

Seja o amor do Cristo a bandeira de
cada um de vós, hoje e sempre, amigos.

Médium Roberto Maia- Reunião de
Educação Mediúnica 06/07/08

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

AGOSTO/08

• Vale a pena amar
(auto-ajuda)
José C. Lucca

• Natastha – uma história
de amor (romance)

Nelli Célia

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

seu exemplar do Correio Espírita

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

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     ((((( ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

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

Feliz aniversário... Que a alegria seja uma cons-
tante em sua existência. Afinal, a vida se torna
mais prazeirosa quando se tem “Alegria de vi-
ver”. Muita Paz!

Agosto
01  -  Cintia Tinoco de C. da Silva
01  -  Janete de Paula Pinheiro
02  -  André Luiz Augusto
04  -  Suely Pinto Pereira Dias
06  -  Álvaro Tomaz Clementino
06  -  Edson da Costa Faria
07  -  Marilene Barbosa Soares
07  -  Naldio Carvalho Barbosa
08  -  Edineide da Silva
08  -  Ângela Reguine Damasceno
08  -  Roosevelt Nunes Mendonça
10  -  Ivanildo Chagas de Lucena
11  -  João Mendes Filho
12  -  Iná da Cunha Rodrigues
13  -  Carlos Wagner
15  -  Alessandra Auxiliadora M. de Aguiar
15  -  Fernando  de Oliveira da Silva
15  -  Maria da Gloria de Souza Vieira
16  -  Elisabeth  Jabor Rosa
17  -  Josélia Pereira Fernandes
17  -  Edineia de Souza Nunes
21  -  Ana Carolina dos Santos Rodrigues
21  -  Anderson Alves Pereira
22   -  Maria Joaquina da Silva
23  -  Francisco Jesus Lima
24  -  Aida de Andrade S. Milhomens
25  -  Cristina Mara Caselli
27  -  Bárbara Maria Rocha Santiago
28  -  Wilson Alves de Souza
29  -  Norma Ferreira
31  -  Ivete Zampa de Aquino

Toda divulgação deve começar dentro do
Centro Espírita, assim, freqüentadores e tra-
balhadores a levarão para fora, em favor da
Sociedade. Toda realização requer qualidade,
valorizando a Doutrina. Nossa maior respon-
sabilidade como espíritas, é justamente bata-
lhar pela divulgação. E o DIV para melhor de-
sempenhar esta tarefa está sub-dividido em
outros setores, como:

• Livraria (Espírita Sementes de Luz)
– tem papel importante na difusão espírita, di-
vulgando o livro aos espíritas e não espíritas.
Hoje já temos  em disponibilidade mais de 700
títulos para venda, e ainda aceitamos encomen-
das. Além da venda de livros com diversos as-
suntos, temos revistas, jornais, Cd´s e Dvd‘s
espíritas. A Livraria funciona: nos dias de Reu-
niões Públicas, nas segundas-feiras, à noite, e
sábados das 14 às 17hs.

• Locadora Espírita – funciona junto à
Livraria e tem disponível, para locação, 120 tí-
tulos de palestras, seminários, documentários,
biografias e filmes espíritas, nas versões VHS e
DVD (somente para associados do CELV).

• Clube do Livro – em parceria com a
Livraria “Os Mensageiros” (Orfanato A Minha
Casa). O associado do clube adquire por um
preço muito baixo os melhores lançamentos
espíritas, e ainda leva de brinde o jornal “Cor-
reio Espírita”.

•· Biblioteca – Um “viveiro de luz”, de
suma importância na Casa Espírita, mantém o
conhecimento através dos tempos, é a forma
mais fácil e rápida de acesso para aqueles que
amam o saber. Nossa Biblioteca conta com
uma sala de leitura para estudos. Com um acer-
vo de mais de 800 títulos com temas variados,
jornais, revistas, periódicos, léxicos, dicioná-
rios espíritas e Vade Mecum. A Biblioteca fun-
ciona nos dias de Reuniões Públicas, também
nas segundas-feiras, à noite, e sábados das 14
às 17hs.

• Vídeo Divulgação – trabalho pioneiro
em nossa região, o DIV ainda mantém exibi-
ções freqüentes de vídeos, que estão disponí-
veis na Locadora do CELV, Como forma de
auxiliar na divulgação da Doutrina através dos
vídeos, as exibições acontecem sempre nas 2ª
e 4ª terças-feiras do mês, às 20h, com entrada
gratuita,, na sala 01 – Sala de Vídeo. Eventual-
mente promovemos o Vídeo Debate e o Festi-
val de Pipoca.

• Informativo –é  edição mensal o nosso
Informativo – Luz e Verdade, é de responsabi-
lidade também do DIV. Sempre atual e dinâ-
mico, procuramos informar e formar, trazendo
notícias de nossa Casa, do movimento espíri-
ta e temas inerentes à Doutrina, que devem
ser discutidos. Trabalhando sempre pela cau-
sa da Doutrina Espírita.

• Site & jornalismo – ainda em fase de
implantação. A equipe de criação do site de
nossa Casa está trabalhando, aguardem! A
equipe de jornalismo, recém criada, participa
de eventos espíritas internos e externos, fil-
mando ou fotografando, futuramente criare-
mos uma Biblioteca de Imagens, um arquivo.
A equipe de jornalismo é responsável pelas
filmagens de palestras e treinamentos no CELV,
quando solicitados ,antecipadamente, pelos
Departamentos.

• Projeto imagem & som – o DIV ini-
ciou neste ano este projeto, que irá trazer
tecnologia em imagem e som para nossa Casa
(contribuição de um grupo de amigos de nos-
sa Casa)

• Inclusão digital – também sobre a res-
ponsabilidade do DIV. A oficina de informática
tem objetivo atender às famílias assistidas por
nossa Casa, e, num segundo momento, irá le-
var o conhecimento digital aos trabalhadores/
voluntários do CELV, auxiliando-os, forman-
do e qualificando novos divulgadores da Dou-
trina.

Não nos isolemos. Existe todo um trabalho
dinâmico de qualidade, levado com muito
amor e dedicação, esforço e desprendimento
– participemos da Divulgação – façamos parte
do movimento, não deixemos a brasa apagar.

Só temos a agradecer aos trabalhadores/
voluntários que começaram tudo há muitos
anos atrás, pois acreditaram que seria possí-
vel. E parabéns à equipe que vem se dedican-
do à continuidade desta atividade: Divulgar,
Divulgar, Divulgar!

Marylin Oliveira
“A maior caridade que se pode fazer

pelo Espiritismo é divulgá-lo”

 Sala de Vídeo
Em agosto vamos assistir a

uma palestra do orador Raul
Teixeira, que foi realizada em
Araras-SP, “As energias da

vida e a mente humana”. Aborda os se-
guintes temas: As forças que sustentam o equi-
líbrio do universo: gravitacional, eletromag-
nética, forte e fraca; Os progressos da física
das partículas ao longo do tempo; Os traba-
lhos de Murray Gell-Mann na classificação das
micropartículas; A gradual aproximação da ci-
ência física do universo da energia pura; O
universo como pensamento materializado de
Deus; A mais poderosa força do universo é a
da mente; A mente espiritual e suas possibili-
dades: o poder mental; As interferências da
mente humana sobre o soma; Saúde e doen-
ça podem sofrer a ação da mente humana; A
mente humana associada a Jesus Cristo. A exi-
bição terá 90 minutos.

EXIBIÇÕES: terças-feiras:
dias 12/08 e 26/08

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

 CELVINHO e sua dica de leitura
Vamos a mais duas dicas de

leitura, da coleção infantil relan-
çada pela Federação Espírita Bra-
sileira, de nosso saudoso Chico

Xavier, que se chama “Coleção a Vida Fala”.
Dedicadas aos nossos pequeninos, trazem  li-
ções morais e belíssimas figuras para colorir.
Primeira dica: “O carneiro revoltado”, Um
carneiro muito vaidoso se considerava melhor
que todos os outros animais, acreditando que
deveria, por isso, receber atenção e favores
especiais do Criador. O reconhecimento pelo
amor e bondade divinos é abordado nesta
obra, demonstrando que se deve confiar na
Infinita Sabedoria.

Segunda dica: “A galinha afetuosa”,
Nossa principal personagem, demonstra gran-
de instinto maternal e, mesmo sendo despre-
zada, continua a acreditar na importância do
amor. Suas atitudes são exemplos de compor-
tamento cristão na família, na sociedade e pe-
rante si mesmo, ao colocar em prática o amor
incondicional. Confira! Já apresentamos: A li-

 Novos Associados
• Crimeia Néri Simas
• Marilene Araújo dos Santos
• Ariovalda Sampaio Silva
• Osvaldo Barbosa de Souza Junior
• Fábio Guilherme de Souza
• Vânia de Oliveira Souza
• Adriana Henriques Cardoso
• Vera Lúcia de Souza

Saudamos os novos companheiros(as), e
solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,
onde  receberão  um  exemplar  do  Estatuto  do
CELV  e  os esclarecimentos a respeito de suas
contribuições.

AVISO aos nossos ASSOCIADOS
Lembramos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto, o atraso de
12 meses ou mais nas contribuições, vo-
luntárias, acarretará na perda da condição
de Associado do CELV.

Colaborem, mantendo suas contribui-
ções e endereços atualizados. O CELV pre-
cisa de todos, agradecemos a compreensão!

 Raio X - DIV
Neste mês vamos falar so-

bre a divulgação Espírita do
CELV, e o Departamento que cui-
da de tudo isso é o DIV (Depto

de Divulgação).
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ção inesquecível, O aprendiz desapontado, O
poder da gentileza e Burro de carga. Que tam-
bém fazem parte desta coleção.

“Evangelize, desperte consciências, não se
intimide... coopere com Jesus”

 Sugestão de Leitura
Ainda apresentando uma

série de livros psicografados
por Divaldo Pereira Franco, re-
conhecido médium e orador
espírita.

Nossa dica desse mês é
para o livro Impermanência e
Imortalidade do espírito Carlos
Pastorino, que vem abordan-

do temas como egoísmo, ética, frustração,
auto-amor, sofrimento, desilusão, incertezas e
altruísmo. O Autor Espiritual avança no cam-
po da psicologia profunda, desvelando as-
pectos do processo de maturidade espiritual
e apontando o amor, em sua mais alta expres-
são, como solução para os dramas que atin-
gem a Humanidade nos dias atuais. Em tex-
tos refinados e de profundo conteúdo moral,
o autor espiritual abre espaço para a medita-
ção sobre trechos das Escrituras de diversas
tradições religiosas e filosóficas e vem “con-
tribuir, de alguma forma, em favor da análise
em torno da impermanência física e da imor-
talidade, na qual todos nos encontramos mer-
gulhados”.

Este livro é editado pela FEB, tem 256
páginas e está disponível em nossa Livraria.

 Fragmentos de Luz...
Trabalho nosso
Não te aflijas sobre a destinação do mun-

do. A Eterna Sabedoria conhece o que deve
ocorrer à vida planetária.

Agora é nosso tempo. Hoje é o dia em
que nos compete fazer o que deva ser feito.

As criaturas que te pedem apoio, o lar que
sustentas, as obrigações que assumistes, a
causa que enobreces são, em si, o quadro dos
desígnios superiores que precisas atender.

Entesoura a cultura que desejas. Antes de
tudo, porém, atende aos deveres que te fazem
essenciais.

Do livro: Sinais de Rumo
Psicografia: Francisco Cândido Xavier/

Espírito Emmanuel

... & Verdade
Agosto Místico?
Dizem que agosto é o mês da má sorte. Já

falavam e ainda falam do Zodíaco e como o
mapa estelar influência o comportamento
humano. Os signos se tornaram material de
consulta diária para um número incontável
de pessoas.

Será que a Astrologia é assim tão veraz?
Será que as pessoas são tão regidas pelos as-
tros, ao ponto de perderem negócios, propri-
edades e afetos?

Alguns astrólogos já afirmaram que é tudo
fantasia, que simplesmente teorizam sobre
nada, embora a indústria da boa e da má sor-
te esteja na mídia falada e escrita e tenha a
reputação de verdade.

De fato, mesmo, essa postura é logicamente
absurda, um crime contra a simplicidade de
muitos e a curiosidade mórbida de outros.

Se fossemos produto tão acentuado dos
astros não teríamos culpa de muitos insucessos
e de equívocos de comportamento.

A Doutrina Espírita é muito clara quando
ensina que a evolução é uma conquista indi-

vidual. O ser humano é uma conquista indivi-
dual. O ser humano é o condutor de si mes-
mo, o feitor de seu destino.

O hoje é conseqüência do ontem e o ama-
nhã refletirá o presente. As nossas ações anu-
lam o passado e constroem o hoje e o futuro.

Essa filosofia abençoada da auto-ilumina-
ção coloca-nos como co-criadores e braços
de Deus na manutenção da ordem universal.
Não há limites nem fronteiras na conquista
do espaço – tempo da felicidade.

Quando ouvirmos as vozes e cantos ce-
lestes convidando-nos para o banquete da luz,
não percamos a oportunidade pois o tempo é
de decisão.

Sigamos no compasso das estrelas e per-
mitamos que o perfume do bem nos envolva
para sempre.

Nós todos somos nossos heróis, nossos
sacerdotes, nossos líderes e o Rei é Jesus.

Revista: Despertar Espírita –
agosto de 2007

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

Festival de pipoca no CELV
O Departamento de Divulgação – DIV, já

está preparando mais uma edição de sucesso.
Estamos organizando mais um Festival de Pi-
poca Beneficente, com filme para o mês de
outubro – dia 05, e a renda arrecadada será
revertida à Rádio Rio de Janeiro, que precisa
continuar no ar, divulgando o Espiritismo.

DIJ – Depto de Infância e Juventude
Evangelização da Família – O Grupo

de Pais se reúne aos sábados, sempre às 15hs,
com o objetivo de dialogar, trocar experiênci-
as, abordando temas em torno da família.
Coopere com Jesus e traga as crianças!

Homenagem aos Pais – no segundo
sábado de agosto – dia 09 – às 15h, o DIJ vai
homenagear os papais. Teremos uma pales-
tra com Wanderley Oliveira, música, poesias e
muita alegria de nossas crianças. Venha
prestigiar esta singela homenagem e fortale-
cer mais os nossos laços familiares!

 Convite para voluntários: DMM
Ficamos muito contentes por encontrar sem-

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

Se você deseja ajudar à esta equipe, na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os en-
contros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-
feiras do mês, e também quando houver a 5ª
sexta-feira. No mês de agosto, os encontros
serão nos dias 01, 15 e 29/08, sempre às 08h.

 Sala de informática & Inclusão digital
Se você tem conhecimentos de informática

e deseja ser um voluntário para compartilhar
com quem ainda não sabe, procure a Livraria
e se inscreva. Você pode procurar também a
Marylin, o Ricardo Teixeira ou a Fernanda
Portugal, ainda pode nos mandar um email
div.celv@yahoo.com.br.

“Não alegue defeitos para deixar de ser-
vir, porque o trabalho é bênção de Deus que
nos suprime as deficiências”.  André Luiz

 Avisos do DAPSE – Depto de Assis-
tência e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações de
junho/ 2008: 351 kg de alimentos, 1641 pe-

ças de roupas, 109 pares de calçados, 64 bol-
sas / cintos, 162 materiais de higiene e limpe-
za, 15 cobertores/colchas, outros donativos:
21, e R$ 236,95 em doações em espécie. No
Bazar foram arrecadados R$ 1044,85.

• Para as gestantes foram doados 238
itens, entre: fraldas e roupinhas de bebê.

 Treinamento de Passe / DOM
Lembrete: vai acontecer em agosto, nos

dias 02, 16, 23 e 30, das 17h às 20h, mais
um treinamento para novos Passistas. Suges-
tão de leitura: Terapia pelos Passes (projeto
Manoel P.de Miranda), O Passe (Jacob Melo -
Ed. FEB), Passe e água fluidificada (Ed.
CEERJ). As inscrições já estão fechadas.

Esclarecimento aos médiuns passistas
Todos podem assistir ao treinamento,

como uma forma de atualização, relembrar mo-
vimentos, atitudes, pensamentos, inclusive po-
dem assistir todos os dias, só não é obrigatório.

Aos médiuns passistas do CELV, que es-
tejam afastados da tarefa, e desejam reinte-
gração à mesma, só o poderão fazer se, com-
parecerem nos dias 23 e 30 de agosto ao Trei-
namento de Passes - 17 horas.

Aceitamos encomendas de livros editados
em Inglês, Espanhol, Francês, Italiano e

também em Esperanto.

Livraria E. Sementes de Luz / CELV

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Lançamento do filme: “Bezerra de
Menezes”

Será lançado nacionalmente no dia 29 de
agosto (aniversário de Bezerra), não esque-
ça. Façamos a maior de todas as caridades
para com o Espiritismo, recomendação de
Emmanuel: a sua divulgação. Vamos lotar as
salas de cinema. Devemos fortalecer o Movi-
mento espírita indo ao teatro e musicais
espíritas. Maiores Informações no site:
www.bezerrademenezesofilme.com.br.

 Encontro Estadual de Coordenadores
de ESDE

Vai acontecer no domingo, dia 21 de se-
tembro de 2008, o 8º Encontro, que  este ano
tem como tema: “Contribuição do ESDE na
edificação de um mundo melhor”,e tem como
objetivos: refletir sobre as bases doutrinárias
das atividades espíritas direcionadas para o
ESDE; as condições essenciais do coordena-
dor de ESDE; a estrutura da metodologia do
ensino do ESDE e dinamização na condução
de grupos de ESDE e a importância da utiliza-
ção de atividades extraclasses  como recurso
no ESDE.

O Encontro é direcionado aos Coordena-
dores de ESDE, aos Dirigentes do DAD e aos
Presidentes das IE. O local será no Colégio Mili-
tar – Tijuca, das 08h às 18h. Maiores informa-
ções na CEERJ ou www.educacaoespirita.net

“Estudemos o Espiritismo e melhor ouvi-
remos o Cristianismo”.  Bezerra de Menezes

 37 anos de divulgação espírita “pe-
las ondas da Rádio RJ”

A Rádio Rio de Janeiro comemora no dia
02 de agosto, 37 anos de existência no Movi-
mento Espírita, em todo este período, até os
dias de hoje, à custa de muito esforço, sacrifí-
cio e trabalho árduo de seu fundador, Geral-
do de Aquino, bem como de seus diretores e
funcionários.



Luz & Verdade Agosto 20084
A Emissora da Fraternidade, assim chama-

da carinhosamente, precisa da ajuda de todos
os espíritas para se manter no ar, procure os
dirigentes de sua Casa Espírita para informa-
ções de como ajudar, em nossa Livraria temos
recibos para doações voluntárias. Mais infor-
mações pelo tel. (21) 3386-1400 /
www.radioriodejaneiro.am.br  / freqüência
1400kHz AM.

Encontro Estadual Espírita de Divulgação
Vem aí o III ENED a ser realizado no 36º

CEU/CEERJ, dia 14 de setembro de 2008 –
das 10h às 18hs, no Colégio Getúlio Vargas,
Rua 154, número 783 - Laranjal - Volta Re-
donda. O encontro é direcionado aos
divulgadores das Casas Espíritas e aos inte-
ressados, o tema deste ano será: “Veículos da
Comunicação para a Divulgação do Espiritis-
mo. O que faria Kardec, que nós ainda não
fazemos?” além da conferência de Carlos
Augusto Abranches, haverá 15 oficinas.

Dirigentes e Coordenadores interessados,
organizem suas caravanas, maiores informa-
ções no CEERJ / 2224-1244 (Mozart Leite -
Diretor da Área de Divulgação) ou entre em
contato conosco div.celv@yahoo.com.br,
estamos organizando com outras Casas uma
caravana. (Marylin Oliveira)

 Brinde do CLUBE de ARTE – 50 anos
Em agosto, o brinde do Clube será o DVD

“MEDIUNIDADE – Uma Janela para a
Imortalidade”. São cinco entrevistas realiza-
das por Yasmin Madeira no Programa de TV
Despertar Espírita com Honório de Abreu, Raul
Teixeira, Gérson Monteiro, Arnaldo Rocha e
Wagner Paixão. Este lançamento é uma home-
nagem aos trabalhadores espíritas do estado
de Minas Gerais, representados por Honório
de Abreu, ex-presidente da União Espírita
Mineira (1930 - 2007).

Você pode adquirir o brinde deste mês,
ou de outros meses, por apenas R$ 15,00
cada, basta encomendar. Procure a Livraria de
nossa Casa.

Biblioteca & Sala de leitura
Queridos amigos, neste mês

vamos apresentar mais uma
obra que temos em nossa Bibli-
oteca. É a Revista Internacional

de Espiritismo, que está disponível em vá-
rias coleções encadernadas somente para
consultas e pesquisas em nossa Sala.

A RIE, como é conhecida no Movimen-
to Espírita, tem sua publicação mensal, e
foi fundada por Cairbar Schutel, em 15 de
fevereiro de 1925. Uma revista dinâmica,
atual, que nos traz mensagens de conforto
e orientação. Com um excelente jornalis-
mo doutrinário, é uma publicação da Casa
Editora O Clarim.

 A Biblioteca do CELV funciona na Sala
02, e abre todos os dias de Reunião Públi-
ca. O cadastro é totalmente grátis. Precisa
apenas de uma foto, cópia de endereço e
telefone para contato.

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

 Instituições aniversariantes de agos-
to & Endereços

• 01/08/1943 – C. E. Luz e Caridade de
Santa Cruz. Rua Gen. Olímpio, 607 – Santa
Cruz - 65 anos

• 05/08/1979 – A Minha Casa. Est. do
Moinho, 135 – Campo Grande – 29 anos

• 16/08/1962 – União E. Paulo, Dimas e
Madalena. Rua Boiobi, 2102 – Bangu – 46
anos

• 20/08/1986 – C. E. Amor, Verdade e
Caridade. Avenida Itaguaí, 222 – Bairro do
Engenho – Itaguaí – 22 anos

• 21/08/2004 – Centro de Atividades Es-
píritas. Av. Ribeiro Dantas, 210 – Bangu – 4
anos

• 24/08/1927 – Grêmio E. Guias Celestes.
Est. do Realengo, 735 – Realengo – 81 anos

• 25/08/1970 – C. E. Ernesto Fagundes
Varela. Rua Camélia Duarte, 14 – Sepetiba –
38 anos

• 25/08/1939 – C. E. Amor e Verdade. Rua
Coronel. Moreira da Silva, 51 – Centro –
Mangaratiba -  69 anos

Dicas de sites espíritas
• www.ceerj.org.br (Conselho E. RJ)

•  www.polo6e16.org/sexta (no-
tícias espíritas de nossa região)
• www.educacaoespirita.net
(novo portal da educação espíri-
ta)
• www.vademecumespirita.com.br

(site de pesquisas)

Um toque musical
“A música trabalhada com sen-

sibilidade e responsabilidade à luz
da Doutrina dos Espíritos e do
Evangelho pode se transformar em

um veículo eficiente do bom e do belo, har-
monizando corações e mentes.” União Espí-
rita Mineira

“Minha dica musical é para o CD “Allan
Filho - Voz e Violão”. Gosto de suas músi-
cas não só por terem belas letras, que me dão
a sensação de estar sendo inundado de luz,
mas também pelo ritmo que o mesmo impri-
me com excelentes arranjos para violão, que
cativam tanto a crianças, jovens e adultos. Par-
ticularmente gosto muito da música “Mar da
Vida” (e quem não vai gostar?), faixa 6, que
me conscientiza de que, em todas as dificul-
dades que a vida nos apresenta, existem duas
metas importantes para vencer: ouvir o cha-
mado de Jesus e a coragem de seguir sempre
em frente. (Carlos Henrique)

Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?
Cadastre-se para receber nosso informativo e as

notícias do Movimento Espírita.
div.celv@yahoo.com.br

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

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

03 A Vida de Caibar Schutel. Valmir Freitas Elias de -
Allan de Souza Souza -

10 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Maurício Mancini Jaidete -
Wanderlei Lima Pereira -

17 Paixões. Lucenir Alves Célia Mônica
LE, Q. 907 a 912. Maria Luíza Evangelista Barbosa

24 É permitido repreender os outros, notar as William Bastos Ednelson Maria do
imperfeições e divulgar o mal de outrem? Ivone Maria Gomes Carmo
EsE, Cap X, itens 19 a 21.

31 Influência da mídia na vida do jovem. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
04 Parábola do festim de bodas. Márca Gomes Maria Dalva

EsE, Cap. XVIII, itens 1 e 2. Lourdes Jordão Cecília  Prado
11 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar.” Maurício Mancini Francinete -

Ivete Zampa Costa -
18 Transmigrações progressivas. Lucenir Alves Dalva Dora

L.E, Q. 189 a 196. Edneide Silva Correa Rosa
25 A porta estreita. Gilsa Torres Maria Josélia

EsE, Cap. XVIII, itens 3 a 5. Nair Dragon Isabel Santos

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
06 Desprendimento dos bens terrenos. Vitor Velasques Marilene -

Transmissão das riquezas. Luciano Duarte Soares -
EsE, Cap. XVI, itens 14 a 15.

13 Lei de progresso.  Osmar Fernandes Alan Jorge
LE, Q. 776 a 802. Nadja de Castro Faria Goulart

20 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Ivete Zampa Eduardo -
Creusa Branco Couto -

27 Caracteres da perfeição. Marta Janete Creusa Dener
EsE, Cap. XVII, itens 1 e 2. Marilene Soares Branco Moreira

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
07 Caracteres, conhecimento e divisão da lei Denise Neves Erli Ivonete

natural. O bem e o mal. Lourdes Jordão Dimas Coelho
LE, Q. 614 a 648.

14 Não vades ter com os gentios. Andrés Gabriel Maria Diana
EsE, Cap. XXIV, itens 8 a 10. Magali Brumatti  Inês Hasler

21 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Ivete Zampa Maria -
Wanderlei Lima Cecília -

28 Objetivo da adoração. Adoração exterior. Lourdes Jordão Francinete Gilésia
Vida contemplativa. Inês Marques Costa Pieroni
LE,Q. 649 a 657.

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
01 O homem de bem. Eduardo Couto Célia Cláudia

EsE, Cap. XVII, item 3. Alberto Milhomens Evangelista Costa
08 Liberdade de pensar. Liberdade de consciência. Alan Faria Ingrid Fernando

LE, Q. 833 a 842. Milton Tagmori Tagomori Oliveira
15 Os bons espíritas. Ingrid Tagmori Alan -

EsE, Cap. XVII, item 4. Eduardo Couto Faria -
22 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Marilene Soares Roberto -

Célia Evangelista Maia -
29 Livre – arbítrio. Allan de Souza Erli Ana Maria

LE, Q. 843 a 850. Sebastião Amorim Dimas Sanches


