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ANO XIII
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-feiras – 20h.
• Assistência Espiritual
Quartas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 20h.
• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.
• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).
• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).
Quartas-feiras – 9h (Semanalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
3º Almoço Beneficente,
em agosto
Festival de Panquecas
É com imensa alegria que o
CELV convida todos para mais um
almoço, no domingo, dia 16/08/09, a
partir das 12h. Traga a família e convide
os amigos para saborearem conosco.
Além da Confraternização estaremos
ajudando ao CELV.
Convites em nossa Livraria. Participem!
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EDITORIAL
102 Anos da Unificação Fluminense
Reencarnava,há 20 de agosto de 1831, o espírito missionário, Bezerra de Menezes, que
aqui recordamos, devido ao seu grande esforço pela unificação do movimento Espírita em
nosso país. Queira ou não queira, o Brasil é o país do Espiritismo. Temos grandes
responsabilidades sobre isso. Abaixo transcrevo uma mensagem comemorativa desta unificação.
“A história do movimento espírita no Estado do Rio de Janeiro é riquíssima. Rica em dedicação,
em renúncia, em amor à Doutrina a que tantos amam. Todos sabemos que o Centro Espírita é a
célula máter do movimento espírita e em nosso Estado do Rio de Janeiro, não poderia ser
diferente. Cabe explicar que o Estado que hoje conhecemos, é o resultado da fusão de dois
outros Estados existentes até 1975, quando, através de ato do Governo Federal, o Estado do Rio
e o Estado da Guanabara, se fundiram e se tornaram um só Estado, com capital na cidade do Rio
de Janeiro. Resultado: Duas histórias de dois movimentos espíritas, o existente na cidade do Rio
de Janeiro e o existente no antigo Estado do Rio.
Enquanto na cidade do Rio de Janeiro, que durante vários anos foi a Capital do Brasil, os
Centros surgiam, primeiro, no Centro da cidade, depois em alguns bairros mais próximos, e alguns
outros, sendo criados ao longo da via férrea, na direção da zona oeste da cidade. Em território
fluminense, com extensão territorial maior, os Centros começaram a surgir ainda em finais do século
XIX, como o Grêmio Espírita de Beneficência, de Barra do Piraí. Para unir os Centros Espíritas em
território do antigo Estado do Rio, surgiu, em 30/06/1907, a Federação Espírita do Estado do Rio de
Janeiro – FEERJ, com sede na então capital fluminense, Niterói. De início, se reuniram os quatro
Centros Espíritas de Niterói, no C.E.”Santo Agostinho”, na Rua da Conceição, bem no centro de
Niterói e lá, fundaram a Casa que teria uma dupla função desde a sua fundação, conforme noticiou
a revista “Reformador” da FEB, em outubro do mesmo ano: unificar a família espírita fluminense e
divulgar, vivenciando o Espiritismo...Foi seu primeiro presidente, Eugênio Olímpio de Souza,que
foi aluno de Dr Bezerra de Menezes, quando este ministrava cursos sobre as Obras Básicas de
Kardec, na sede antiga da FEB. Foi em território fluminense, que aconteceu, na cidade de Três Rios,
a Primeira Semana Espírita no Brasil. Um período de grande dificuldade surgiu com a fusão políticoadministrativa ocorrida com os dois estados, aqui já citados. Como fazer a fusão de duas Casas
federativas numa só? Como reunir as duas comunidades, as duas histórias? Esta dificuldade perdurou
até 26/03/2006, quando a FEERJ e a USEERJ, se uniram, dando lugar, como única Casa dos
Espíritas Fluminenses, o CEERJ – Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Foi um árduo
trabalho onde, durante cinco longos anos, todo o Estado do Rio de Janeiro foi visitado, e a bandeira
da unificação hasteada em todas as Casas Espíritas visitadas, sendo todos os espíritas fluminenses
convidados a trabalhar na “união para a unificação”. Várias comunidades espíritas em todo o
Estado, de pronto, entenderam o chamado da Espiritualidade Superior, que determinou que era
chegada a hora da unificação fluminense acontecer e se uniram, com alegria, trabalhando juntos.Hoje
vivemos num Estado totalmente unificado, com várias comunidades espíritas vicejando e crescendo,
dando provas de que, unidos, seremos fortes, conforme afirmou o nosso querido patrono, Dr,
Bezerra de Menezes”.
Helio Ribeiro Loureiro – Diretor da Área de Educação do IBM
Extraído do site do CEERJ
MENSAGEM MEDIÚNICA
Querido Amigo
Fiquei afastado de você, por estar fazendo um estudo intensivo sobre fluidos. Porque sabemos
que o encontro dos jovens está se aproximando mais uma vez, e precisamos estar atentos aos
desajustes normais que os jovens sentem, por não terem um estudo mais aprofundado, então não
sabem como agir em certos casos, principalmente quando se reúnem nesses encontros.
Em vários encontros destes, estive colaborando junto de muitos irmãos, mas ainda não podia
me identificar a você, mas agora que já está ciente da minha presença em seus estudos, posso
participar a você que, mais uma vez, estou presente nos atendimentos aos jovens, colaborando
com os irmãos nos dois planos da vida. Por isso a necessidade de aprimoramento nos estudos,
para que o atendimento seja de muita ajuda. Aguardamos, antes da chegada dos participantes,
higienizando cada lugar e envolvendo com espécies de fluidos diferentes para cada situação. Mas
é necessário que todos colaborem na manutenção do ambiente material e espiritual.
Cada um fazendo a sua parte, e o todo será iluminado pelo esforço individual, formando um
grande foco de luz, que irá guiar os jovens para aquele ambiente para serem ajudados. O trabalho
parece simples, mas é intenso e bem complexo. Mas Nosso Pai e Nosso Cristo sempre presentes em
nossos encontros, através dos irmãos superiores, nos direcionarão e tudo acontecerá de acordo com
a vontade do Nosso Pai. Que fiquemos sempre envoltos na Luz de Nosso Cristo, Jesus.
Alfredo
Mensagem dirigida a um dos Dirigentes do DIJ – sobre o trabalho no EMECGRAN. (Reunião de
Socorro Espiritual – 7/7/2009 - médium Neyde Ney)
RÁDIO RIO DE JANEIRO
www.radioriodejaneiro.am.br/frequência 1400kHz AM
38 Anos Divulgando o Espiritismo - Ajude a Rádio a continuar no ar!
“Divulgar os postulados cristãos-espíritas é propugnar pela educação, cultura e formação moral e ética do ser humano”.
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Parabéns pra você, nessa
data querida....
“Parabéns pra você, que mereceu renascer,
entre tantos milhões, você mereceu
renascer... tenha fé nesta vida e na vida
futura também...”
Agosto
01 - Cintia Tinoco de Carvalho Silva
01 - Janete de Paula Pinheiro
02 - André Luiz Augusto
02 - Roosevelt Nunes Mendonça
04 - Suely Pinto Pereira Dias
06 - Álvaro Tomaz Clementino
07 - Marilene Barbosa Soares
07 - Naldio Carvalho Barbosa
08 - Edineide da Silva
08 - Ângela Reguine Damasceno
10 - Ivanildo Chagas de Lucena
11 - João Mendes Filho
12 - Iná da Cunha Rodrigues
12 - Sonia do Rosário
15 - Alessandra A. Martins de Aguiar
15 - Fernando de Oliveira da Silva
15 - Maria da Gloria de Souza Vieira
16 - Elisabeth Jabor Rosa
17 - Josélio Pereira Fernandes
17 - Edineia de Souza Nunes
21 - Anderson Alves Pereira
21 - Rosana Barbosa Tardio
22 - Maria Joaquina da Silva
23 - Francisco Jesus Lima
24 - Aida de Andrade S. Milhomens
27 - Bárbara Maria Rocha Santiago
28 - Wilson Alves de Souza
29 - Sueli Rangel Nogueira
29 - Norma Ferreira
31 - Ivete Zampa de Aquino
Associados novos
Sonia do Rosário
Saudamos a nova companheira, e solicitamos que não deixe de comparecer à Livraria
(Tesouraria), trazendo uma foto 3x4 ou 2x2,
onde receberá um exemplar do Estatuto do
CELV e os esclarecimentos a respeito de suas
contribuições. Seja bem-vinda!
Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores associados que,
de acordo com o Estatuto,” o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará
a perda da condição de associado do CELV”.
Colaborem. O CELV precisa de todos nós.
ª Sala de vídeo
Em agosto, vamos exibir o filme que
foi sucesso de bilheteria “Bezerra de
Menezes - O diário de um Espírito”. O
universo do sertão permeia a trama no início
do filme, na qual Bezerra de Menezes vive a
infância e a adolescência. Aos dezoito anos, o
protagonista inicia no Rio de Janeiro seus estudos de Medicina. Lá, elegeu-se vereador e
deputado em várias legislaturas e defendeu as
idéias abolicionistas. Mas, o que lhe trouxe o
maior reconhecimento de seu povo foi o trabalho anônimo realizado em prol dos desfavorecidos. Por conta disso, ficou conhecido
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como o “Médico dos Pobres”. Seja como político devotado às causas humanitárias ou
como médico conhecido por jamais negar socorro a quem batesse à sua porta, Bezerra de
Menezes tornou-se um exemplo de homem e
escreveu uma história de vida marcada pelo
amor e pela caridade.
EXIBIÇÕES às terças-feiras,
dias: 11 e 25/08
Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.
ª CELVINHO e sua dica de leitura
Para as nossas crianças a dica
desse mês é o livro Os Dez Mandamentos: a Lei de Deus Explicada às Crianças, destinado
a orientar infância e juventude à observação
da natureza quanto ao cumprimento das leis
de Deus, partindo dos dez mandamentos transmitidos a Moisés. Essa obra apresenta a humildade no trabalho das árvores, dos pássaros, da abelha, da formiga, do vento, da chuva
e de todos os elementos da Terra que trabalham seguindo a divina vontade. Em linguagem fácil, é um convite ao ser humano para o
serviço do bem e do progresso geral. Livro
com ilustrações coloridas.
Os Dez Mandamentos: a Lei de Deus Explicada às Crianças é de autoria de Clóvis
Tavares e Nina Arueira, tem 80 páginas e é da
Editora Lake.
“Louvemos a vida. Fujamos ao mal.
Cultivemos o bem.
Sejamos irmãos, uns dos outros.”
ª Sugestão de Leitura
Nossa dica é o livro Bezerra de Menezes
- O Abolicionista do Império. Em “Brasil
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”,
Humberto de Campos nos conta, através da
psicografia de Chico Xavier, que numa reunião, no mundo espiritual, de abnegados Espíritos com o Anjo Ismael, protetor do país do
Cruzeiro, lá se encontrava o espírito
reencarnante Dr. Bezerra, a quem o Mentor
do Brasil comunicou: “Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o Caminho, a Verdade e a Vida.” Foi quando uma voz terna e
compreensiva, exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: “Glória a Deus nas Alturas e
Paz na terra aos trabalhadores de boa-vontade”, nascendo, assim, no dia 20 de agosto de
1831, o antigo cobrador de impostos ao tempo de Jesus – Zaqueu – de que nos falava o
evangelista Lucas (19, 1-10). A missão de
“Médico dos Pobres” e “Apóstolo do Espiritismo no Brasil” todos já conhecem. Com
este livro, o público vai conhecer o outro Bezerra de Menezes que, antes de sua conversão
ao Espiritismo, em 1875, já trazia a sólida natureza humanitária, moral e ética de uma vida,
com honra ao mérito, a serviço das virtudes
eternas do Evangelho de Jesus.
Este livro é editado pela Lorenz, tem 96
páginas, e está disponível em qualquer Livraria Espírita.
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ª Fragmentos de Luz...
A Indulgência
Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. E esta
uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus
pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a
modificar; todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderdes galgar o
cume da montanha do progresso. Por que, então, haveis de mostrar-vos tão clarividentes com
relação ao próximo e tão cegos com relação a
vós mesmos? Quando deixareis de perceber,
nos olhos de vossos irmãos, o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na
trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os Espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude
e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado: Deus o castigará no dia da sua
justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a
modéstia e a humildade, que consistem em ver
cada um apenas superficialmente os defeitos
de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça
o que há nele de bom e virtuoso, porquanto,
embora o coração humano seja um abismo de
corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o gérmen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual.
Espiritismo! Doutrina consoladora e bendita! Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos
do Senhor! Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao
termo da jornada: caridade prática, caridade do
coração, caridade para com o próximo, como
para si mesmo; numa palavra: caridade para
com todos e amor a Deus acima de todas as
coisas, porque o amor a Deus resume todos os
deveres, e porque impossível é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade, da qual fez
Ele uma lei para todas as criaturas.
Evangelho Segundo o Espiritismo,
Cap XX, item 18.
... & Verdade
A Elegância do Comportamento
As pessoas geralmente se preocupam com
a aparência física e se esmeram para mostrar
certa elegância, de acordo com suas possibilidades.
Isso é natural do ser humano. Tanto que
muitos buscam escolas que ensinam boas
maneiras.
No entanto, existe uma coisa difícil de ser
ensinada e que, talvez por isso, esteja cada
vez mais rara: a elegância do comportamento.
É um dom que vai muito além do uso correto dos talheres e que abrange bem mais do
que dizer um simples obrigado diante de uma
gentileza.
É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir e
que se manifesta nas situações mais corriqueiras, quando não há festa alguma nem fotógrafos por perto: é uma elegância desobrigada.
É possível detectá-la nas pessoas que elogiam mais do que criticam.
Nas pessoas que escutam mais do que falam. E quando falam, passam longe da fofoca,
das maldades ampliadas de boca em boca.
É possível detectá-la também nas pessoas
que não usam um tom superior de voz. Nas
pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os
outros.
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É uma elegância que se pode observar em
pessoas pontuais, que respeitam o tempo dos
outros e seu próprio tempo....
Continua no próximo Informativo.
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
ªHomenagem aos papais
O Depto de Infância e Juventude esta organizando uma homenagem aos Pais – no segundo sábado de agosto – dia 08 – às 16h.
Teremos palestra, teatro com os jovens, música, poesia e muita alegria com nossas crianças.
Venham prestigiar esta singela homenagem e
fortalecer mais os nossos laços familiares!

ªCampanha de fraldas

Para que possamos atender as instituições
e pessoas que amparamos, estamos
solicitando doações permanentes de:
Fraldas geriátricas – tamanho G (para a
Colônia de Curupaiti e Lar de Otávio)_
Responsáveis pela Campanha: Ricardo
Teixeira e Risemir Correa;
Absorventes geriátricos (para a Colônia de
Curupaiti) _Responsáveis pela Campanha:
Ricardo Teixeira e Risemir Correa;
Fraldas descartáveis e pano – tamanhos
M / G (para as Gestantes atendidas por nossa
Casa) _Responsável pela Campanha: Diana
Hasler.
As doações devem ser deixadas em nossa
recepção com identificação do destinatário. Os
trabalhos de atendimentos a estas instituições
e/ou pessoas estão ligadas aos departamentos
do DAF e DAPSE. O CELV antecipadamente
agradece pela compreensão e colaboração de
todos.
ª10º Encontro da Família / CELV
O DIJ organizou mais um encontro importante para as famílias e interessados. O
tema deste encontro será “Homeopatia &
Espiritismo – como terapias”, nosso convidado será Domingos Vaz, médico espírita,
que vai conversar conosco no sábado, dia 05/
09, às 15h. Estamos lhe aguardando.
ª Avisos: Depto 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 17 famílias assistidas por
nossa Casa.
• Em junho / 2009, recebemos: 431 kg de
alimentos, 2087 peças de roupas, 78 pares de calçados, 77 bolsas / cintos, 188
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 22, e R$ 172,75 em doações
em espécie. No Bazar foram arrecadados R$ 716,10;
• Campanha do agasalho: 29 cobertores.
“Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde”. (Bezerra de Menezes)
ª Convite para voluntários: Depto de
Multimeios - DMM
Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.
Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de agosto, os encontros serão nos
dias 14 e 28/08, sempre às 08h.
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NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ª Campanha “Ajudem os Pequeninos”
Com a presença da presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gladys
Pedersen de Oliveira, foi lançada no CEERJ,
dia 1º de julho de 2009 a Campanha de Evangelização Espírita “Ajudem os Pequeninos”.
Iniciada pela Federação Espírita do Paraná, a
campanha vem ganhando a adesão de outras
federativas.
ª Sede provisória do GEAF
O Grupo Espírita Amadeu Ferretti está em
novo endereço, Rua Virgílio Brígido, nº 270
(fundos), Estrada do Cabuçu, Campo Grande. RJ; 3ª rua depois do radar à direita (perto
do Prezunic). O Grupo ainda está em sede
provisória.
ª Visitem o novo site da CEERJ
Para quem já tinha o bom hábito de acessar
os links espíritas, e principalmente o do Conselho Espírita Estadual do Rio de Janeiro, vai
se deparar com um belíssimo design, um portal com muita informação e notícias do Movimento Espírita, estadual e nacional, além de
artigos para downloads. Não deixem de
acessar: http://www.ceerj.org.br
ª8° Movimento Você e a Paz - RJ
Dia 15 de agosto acontece na cidade de
Nilópolis-RJ o 8° Movimento Você e a Paz,
com a presença do conferencista Divaldo Pereira Franco (Salvador-BA) e do compositor
Nando Cordel (Recife-PE). O evento, de caráter ecumênico, marca também os cinquenta
anos da União Municipal Espírita de Nilópolis
e acontecerá na quadra da escola de samba
Beija-Flor, a partir das 14 horas, contando ainda com a Banda Arte e Consciência, o Grupo
de Dança Asas da Alma, e homenagens à pessoas e Instituições que promovem a paz. Contamos com a presença dos espíritas, na divulgação e vibrações de paz, contribuindo para
a implantação de uma nova era para a humanidade. Mais informações no site
www.ceerj.org.br .
ª Caravana do CELV para o JEET
A 21ªJornada de Estudos Espíritas em
Teresópolis(XXI JEET), que é realizada na Fundação Educacional Serra dos Órgãos (FESO),
situada na Av. Alberto Torres, 111 – Alto, em
Teresópolis – RJ, está marcada para o dia 20 de
setembro deste ano. Os temas escolhidos para
este ano, dentro da mesma idéia “Momentos
com Jesus”, serão: “Quem é minha mãe e quem
são meus irmãos” (Mt 12,48) e “o pedido dos
filhos de Zebedeu” (Mc 10,35) – as inscrições
só podem ser feitas até o dia 14 de agosto, mais
informações: www.deolindoamorim.org.br.
Está sendo organizado uma caravana para
transportar os participantes até o evento, os interessados devem falar com EDINEIDE, nos tels.
2415-9160 ou 7820-0787.Ou com GLAUCIA,
nos tels. 2413-8729 ou 9692-1223, ainda podem encontrá-las as quartas-feiras das 10h as
12h no CELV. Os interessados devem fazer o
mais breve possível o contato. Valor da passagem R$ 25,00.
ª Prazo para Caravana do II Congresso
Espírita Macaé / RJ
Aos interessados na caravana: a organização só poderá ser feita até o mês de agosto.
Precisamos saber quais são as pessoas interes-
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sadas para contratar o transporte. Os interessados devem nos procurar no CELV o mais breve
possível ou por email div.celv@yahoo.com.br
ou marylinoliver@yahoo.com.br. (Marylin Oliveira – 8889-5282)
O evento será realizado nos dias 31/10,
01 e 02/11, no MACAÉ CENTRO - Centro de
Convenções Jornalista Roberto Marinho
(com limite para 2000 participantes). As inscrições poderão ser realizadas pelo site
www.congressoespirita.ceerj.org por email
secretaria.congresso@ceerj.org ou por fax
(22) 2762-3789. Término das inscrições: 25
de outubro de 2009. Após esta data, a inscrição só será aceita no local do evento.
Os organizadores estão oferecendo alojamentos gratuitamente. Os interessados deverão informar esta necessidade na ficha de inscrição bem como deverão levar colchonetes,
lençóis, travesseiros, etc.
As vagas são limitadas. Faça já a sua inscrição! Obs. a alimentação correrá por conta
do confraternista. Multipliquem esta notícia!
ªFesta agostina do CEDJ
O C. E. Discípulos de Jesus organizou uma
festa na roça, que vai acontecer no sábado
dia 15/08, ás 16h, com barracas de doces e
salgados, pescaria, brincadeiras e música boa.
O endereço da festa será na Rua Ilhéus, nº
155 (terceira rua após a Guandu Veículos).
Se você não teve a oportunidade de ir este
ano a uma boa festa junina, não fique triste.
Você poderá ir a uma ótima festa agostina,
com direito a muita comida boa, muita alegria
e principalmente muitos abraços.
ªVenha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em agosto, o brinde
será o livro O Caminho, a Verdade e
a Vida, de Wilson Cerqueira. Esta obra
destina-se à meditação, e seu objetivo é
facilitar o entendimento da moral cristã,
tendo como referência o Evangelho de
Jesus segundo João, capítulos X a XXI.
Este lançamento complementa o livro
“Mais Amor em Nossas Vidas”, do mesmo autor, lançado pelo Clube de Arte.
Sua leitura saciará a sede de crescimento e de conhecimento que temos dentro
de nós. Vale a pena conferir.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes dos meses anteriores poderão ser
adquiridos pelo valor antigo de R$
15,00, até o término de nosso estoque.
• Clube do Livro (bimestral) – As opções deste bimestre serão os livros: “O
Médico Jesus”, de José Carlos De Lucca
(conforto). E, “O Voo da Esperança”, de
Woyne Figner Sacchetin, pelo espírito
Alberto Santos Dumont (romance).
Não esqueça de pegar o seu brinde, o
jornal Correio Espírita. Valor R$ 12,00
(doze reais) cada opção.
ª Instituições aniversariantes & endereços
• 01/08/1943 – C. E. Luz e Caridade
de Santa Cruz. Rua General Olímpio,
607 – Santa Cruz – 66 anos;
• 05/08/1979 – A Minha Casa. Est. do
Moinho, 135 – Campo Grande – 30 anos;
• 16/08/1962 – União E. Paulo, Dimas
e Madalena. Rua Boiobi, 2102 – Bangu
– 47 anos;
• 21/08/2004 – Centro de Atividades
Espíritas. Av. Ribeiro Dantas, 210 –
Bangu – 5 anos;
• 25/08/1970 – C. E. Ernesto Fagundes
Varela. Rua Camélia Duarte, 14 –
Sepetiba – 39 anos.
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Dicas de sites espíritas
• www.divaldofranco.com (site de notícias
de Divaldo Franco)
• www.100anoschicoxavier.com.br
(site centenário Chico Xavier)
• www.polo6e16.org/sexta (site de
notícias de nossa região)
• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do RJ)
• www.congressoespirita.ceerj.org (site de
informações congresso de Macaé)
Um toque musical
“(...) Oh, doce melodia perfumada.
Que banha de esperança a nossa fé.
Oh, música sublime companheira.
Eterna voz do Eterno Pai”.
Marielza Tiscate
Como é bom ouvir uma boa música, ainda mais se essa música for espírita. Para esse
mês nossa dica é o CD Série Raízes de
Marielza Tiscate, compositora e tradicional
cantora do Movimento Espírita, conhecida em
todo o país, compôs e interpreta as melodias
deste CD: Alma, Justiça e Fé, Sorriso de Esperança, Meninos, Arte, entre outras. Destacamos a faixa 6, A Paz, que nos fala da construção diária da paz em nós. Com sua voz
suave e suas letras edificantes que vem acrescentar um pouco mais de conhecimento a
cada um de nós. Vale a pena ouvir, Marielza
é uma grande divulgadora da arte espírita,
incentivou junto com Ariovaldo as Mocidades espíritas, trazendo belíssimas canções.
...quando estiveres em oração, sorvendo
a taça de angústia, na sentença que indicaste a ti próprio diante das Leis Divinas,
roga a benção da saúde e a riqueza da
paz, a luz da consolação e o favor da alegria, mas pede a Deus, acima de tudo, o
apoio da humildade e a força da paciência.
Emmanuel (Religião dos Espíritos)
O CELV esteve lá
A partir deste mês vamos divulgar os eventos
onde os companheiros do CELV participaram. No mês de junho, foram dois eventos,
simultaneamente, em cidades diferentes.
• MEDNESP - Entre os dias 11 e 13 de
junho, realizou-se em Porto Alegre, RS o VIII
MEDNESP (Congresso Médico-Espírita Nacional), com o tema “Ciência e Espiritualidade”. O primeiro ponto de destaque foi sua
realização no campus da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), demonstrando a abertura da universidade brasileira à ciência espírita, um grande passo, sem
dúvida, na divulgação da doutrina. Outro destaque foi o recorde de frequência: 1.300 delegados, representantes de todas as regiões
do Brasil estiveram presentes. Médicos, psicólogos, enfermeiros, terapeutas e demais
profissionais da saúde debateram os avanços científicos em direção à comprovação da
realidade espiritual, aspectos bioéticos em defesa da vida, e a dimensão psicoespiritual do
ser e seus comprometimentos (doenças mentais, dependência química entre outros). A
AME-Carioca se fez presente e o CELV não
deixou de estar lá com a presença de Domingos Vaz e Claudia de Albuquerque”
• FECEF – a 12º edição do Festival da
Canção e Encontro da Arte Espírita em Franca / SP – ocorreu nos dias 11,12,13 e 14 de
junho, e contou com a maior caravana, que
foi a do RJ, e o CELV também estava lá, com
o Grupo de Arte Amadeu Ferreti e outros jovens de nossa Mocidade, foram companheiros de vários bairros do RJ. O evento ocor-
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reu na Universidade de Franca, o dia e a noite foram “recheados” de oficinas de estudo
em torno da arte, palestras, apresentações musicais, dança, teatro ... ufa! Tinha que ter fôlego! As horas de viagem e o frio intenso valeram a pena, todos voltamos felizes, esperançosos e cheios de idéias para a arte espírita
no RJ. Que venha o próximo festival. ’’A arte
não é um atributo do homem, mas do espírito imortal, um elemento de ajuda para um
mundo de regeneração. Uma linguagem. Uma
expressão do espírito”.
Diga não à pirataria / cópia de livros
Sabemos que a renda com livros, cd‘s e
dvd‘s espíritas é destinada à manutenção de
obras sociais, das Casas Espíritas e para divulgação no mundo da Doutrina Espírita. Os músicos e palestrantes não recebem nada por suas
participações, como também nenhum trabalhador/voluntário da Casa Espírita. Por isso é
incompreensível que nós, espíritas, participemos deste crime, de acumpliciamento.

Nosso livre arbítrio está assegurado, mas,
conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço
que faz para se transformar.
Diga não à pirataria no Movimento Espírita.
(Marylin Oliveira)
Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?
Cadastre-se para receber nosso Informativo
e as notícias do Movimento Espírita.
div.celv@yahoo.com.br
Ao adquirir qualquer
produto da
Livraria da Casa Espírita
você está contribuindo para esta
Instituição!
Compre livros em sua Casa Espírita.

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Agosto de 2009
Dia
02
09
16
23
30

Dia
03
10
17
24
31

Dia
05
12
19
26

Dia
06
13
20
27

Dia
07
14
21
28

DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Paraíso, inferno e purgatório.
Denizard Custódio
LE, Q. 1012 a 1019.
Maria Luiza
A missão dos pais.
Andrés Gabriel
William Bastos
A infinita trajetória de Samuel
Domingos José
Hahneman.
Valmir Freitas
Ciclo de Palestra: “Culto do
Joana Laura
Evangelho no Lar”.
Lourdes Jordão
Influência da mídia na educação
DIJ
infanto juvenil.

Direção Apres. Livro
Dora
Rafaela
Rosa
Rosa
Elias de
Souza
Rejane
Ferreira
Ednelson
Gomes
DIJ
-

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
Recordação da existência corpórea. Maurício Mancini (CEPT)
Maria
Maria
LE, Q. 304 a 319.
Inês Marques
Cecília Joaquina
Os falsos profetas da erraticidade.
Sônia Doro (CEMN)
Dora
Irani
EsE, Cap. XXI, item 10 e 11.
Jandira Amorin
Rosa
Loures
Comemoração dos mortos - funerais.
Pedro Cezar
Dalva
Irani
LE, Q. 320 a 329.
Lourdes Jordão
Correa
Loures
Ciclo de Palestra: “Culto do
Ivete Zampa
Francinete
Evangelho no Lar”.
Bete Bard
Costa
Não separeis o que Deus juntou. Denizard Custódio (CEAK)
Maria
Lúcia
EsE, Cap. XXII.
Edneide Silva
Isabel
Helena
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Pelas suas obras é que se reconhece
Alan Faria
o cristão.
Creusa Branco
EsE, Cap. XVIII, item 16.
Como fazer acontecer?
Allan de Souza
Tema livre.
Nadja de Castro
A fé transporta montanhas. Poder da Fé. Eduardo Ferreira
EsE, Cap. XIX, itens 1 a 5.
Luciano Duarte
Ciclo de palestras: “Culto do
João Maceió
Evangelho no Lar”.
Marilene Soares
QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Liberdade de pensar. Liberdade de
Denise Neves
consciência.
Maria Inês
LE, Q. 833 a 842.
Diferentes estados da alma na erraticidade. Orandi Pereira
EsE, Cap. III, itens 1 e 2.
Magali Brumatti
Livre arbítrio.
Inês Marques
LE, Q. 843 a 850.
Célia Evangelista
Ciclo de palestras: “Culto do
Marilene Soares
Evangelho no Lar”.
Maria Eugênia

Direção
Erli
Dimas

Apres. Livro
Fabíola
dos Santos

Ednelson
Gomes
Marylin de
Oliveira
Creusa
Branco

Alan
Faria
-

Direção Apres. Livro
Elizabeth
Cleusa
Medina
Maria
Erli
Dimas
Francinete
Costa
Maria
Cecília

Rosania
Marília
Amorim
-

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
Ressurreição da Carne.
Nilbe Brilhante
Cláudia
Ednelson
LE, Q. 1010 a 1011.
Marlene Macedo
Costa
Gomes
Missão dos Espíritas.
Ingrind Tagomori
Alan
Ana Maria
EsE, Cap. XX, item 4.
Célia Evangelista
Faria
Sanches
Paraíso, inferno, purgatório.
Valmir Freitas
Ingrind
Íris
LE, Q. 1012 a 1019.
Allan de Souza
Tagomori
Duarte
Ciclo de Palestra: “Culto do
Eduardo Ferreira
Célia
Evangelho no Lar”.
Marilene Soares
Evangelista
-

