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PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas e Sextas-feiras – 20h.
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 20h.
• Assistência Espiritual
Quar tas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 20h.
• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.
• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).
• Grupo de Arte Amadeu Ferretti
Estudos de arte espírita, teatro e música – Sábados, às 19h.
• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.
• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h.
Sextas-feiras – Suspensas.
Grupos de estudos
Para quem deseja conhecer a Doutrina
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30min.
Segundas-feiras – 20h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Terças-feiras – 20h.
Quintas-feiras – 20h.
Para quem participa ou participou de outro
grupo de estudos
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Quartas-feiras – 9h
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros).

VISIT
A S EXTERNA
VISITA
EXTERNASS
(Participe, seja também um voluntário. Procure
o Balcão de Atendimento de nossa Casa)
• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• 4o sábado, 19h – Visita fraterna
• Último sábado, 16h30 – Visita ao Lar
de Otávio

EDITORIAL
“A prática da leitura espírita é de suma importância para o aperfeiçoamento e
evolução espiritual do ser, adquire-se conhecimento, e com conhecimento inicia-se a
modificação de hábitos e atitudes”.
Muitos de nós enveredamos pelo caminho das falsas soluções: pelo suicídio, pelo
abuso do fumo, do álcool ou de outras drogas.
Pensa-se que somente os materialistas, se afundam nestas ilusões, mas muitos que
dizem ter uma crença, não a vivenciam e se perdem pelo engano.
Sabemos que este sofrimento é temporário e, na medida em que nos reajustamos,
a situação volta à normalidade. Essa é a consolação oferecida pela Doutrina Espírita,
que é o Consolador prometido por Jesus, que demonstra aos seus adeptos que a justiça divina não vigora sem a sua irmã: a misericórdia.
A literatura espírita continua sendo aquela porta que se abre para novos horizontes,
permitindo viajar por culturas e experiências múltiplas, buscando conhecimentos,
vivências e orientações que iluminam nossas almas, com beleza.
O livro espírita é bênção de Deus revelando o mundo espiritual, nossa verdadeira
pátria. Libertando-nos da sombra da imperfeição para a iluminação de nosso pensamento, o conforto para nossas dores e o norte para nossas dúvidas. Nosso canteiro de
semeadura interior e fonte de restauração física e mental.
Aliemos à leitura a prática da vivência espírita, aceitando a vida com resignação
e confiança em Deus, e nos esforçando para a ação do bem em cada dia de nossas
vidas.
Emmanuel nos deixa um lembrete: “Sem sabedoria não há caminho, mas sem
amor não há luz”.
Muita paz.

“341. A influência do meio é conseqüência da natureza dos Espíritos e do modo por
que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma Sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons Espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas
condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos
pontos seguintes:
Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos; (...); Ausência de todo sentimento
contrário à verdadeira caridade cristã; um único desejo: o de se instruírem e melhorarem (...); concurso dos médiuns da assembléia, com isenção de todo sentimento
de orgulho, de amor-próprio e de supremacia e com o só desejo de serem úteis.
(Livro dos Médiuns, cap. 29, item 341).

LEIA NEST
A EDIÇĂO
NESTA

• Vídeo Divulgação - “Educação em tempo de Convulsão“ - pág. 02
• Notícias da Diretoria - 3º almoço beneficente do CELV - pág. 03
• Agenda do CELV & Notícias do Movimento Espírita - pág. 04
• Mocidade Espírita & os Jovens Voluntários - pág. 05
• Arte Espírita em Movimento - pág. 06
• Em busca de Jesus & Reflexões da atualidade - pág. 07
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Venha nos visitar

• Livraria Espírita Sementes de Luz
Com diversas opções de livros, revistas,
jornais, CD’s e DVD’s
• Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca e a Livraria funcionam
todos os dias,
antes e após as Reuniões Públicas.
Também aos sábados, à tarde.
••••••••••••••••••••••••••
ªVenha para nosso CLUBE!
Seja um associado do:
Clube do Livro ou
Do Clube de Arte.
Passe na Livraria e peça informações
Ou fale conosco pelo livraria@celv.org.br
ªVídeo Divulgação
“Educação em Tempos de
Convulsão Social”
São os pais que devem ensinar a seus filhos o que é certo e errado.
Essa incumbência não deve ser passada à
escola, à igreja ou mesmo à policia. Raul
Teixeira descreve não somente a responsabilidade dos pais, como também a aristocracia, suas características e traz exemplos de personagens que a representaram
ao longo da historia. Realizada no 14°
Congresso estadual de Espiritismo em Serra negra (SP). A conferencia “Educação
em Tempos de Convulsão Social” alerta
sobre o compromisso na educação dos
descendentes e como pequenas lições podem moldar o caráter dos jovens.
Única exibição: terça-feira, dia 16/08/11.
Duração do vídeo: 60 minutos
Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
Local: Salão do CELV.
ªCELVINHO e sua dica de leitura para
as crianças
“O estojo de Chico”
As férias escolares já acabaram, mas vamos trazer uma história bem interessante a respeito
de um estojo: “No estojo de
Chico, viviam felizes e trabalhando muito o
lápis preto e os lápis coloridos, as canetas, o
apontador e a borracha. Mas a vida no estojo se modifica quando Chico ganha de
Gustavo uma lapiseira, que se acha melhor
do que todos e quer servir apenas em grandes tarefas. Durante uma brincadeira no recreio, Chico fica nervoso e acaba derrubando Gustavo, que fratura o braço. Sentindose culpado, ele volta para casa e conta o ocorrido para a mãe, dona Maria. Adormecen-

do em seus braços, o menino sonha com a
borracha, que vem lhe trazer lições sobre as
boas atitudes e como reparar os nossos erros. E a lapiseira, vendo a alegria do menino em aprender novas lições, finalmente
compreende que o mais importante é o trabalho, por mais simples que ele pareça”.
O livro tem 40 páginas totalmente ilustradas, sua autora é Maria Ida B. Bolçone.
Procure mais esta novidade em nossa Livraria!
ªSugestão de Leitura
Os espíritos Batuíra e Lourdes Catherine, através da
psicografia de Francisco do
Espírito Santo Neto, nos trazem o livro “Conviver e Melhorar”, com a intenção de nos
auxiliar a ter um bom relacionamento com nós mesmos, para que possamos lidar melhor com as personalidades
difíceis que encontramos em nossa esfera
familiar, nos ambientes profissional e social
e, algumas vezes, no grupo de fé religiosa.
Um livro que traz esclarecimentos e
soluções aos conflitos de relacionamento,
conduzindo-nos ao mais alto entendimento dos problemas humanos, pois ninguém
escolhe ter um temperamento complicado intencionalmente. Quem buscaria, de
propósito, edificar para si uma personalidade hipersensível, obsessivo-compulsiva,
narcisista, possessivo-agressiva, super dependente, maníaco-depressiva, excessivamente ansiosa ou obcecada por detalhes?
Editado pela Boa Nova, tem 224 páginas, e você pode encontrar em qualquer
Livraria Espírita. Vale a pena conferir!
Acesse nosso site www.celv.org.br
Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas? Quer receber nossas
notícias e do Movimento Espírita?
NOVO EMAIL:
divulgacao@celv.org.br
Pedimos aos nossos queridos internautas que atualizem os seus
emails conosco, pois tem ocorrido que
muitos retornam em nossa caixa, assim
você deixa de receber as notícias e nossos
avisos. DIV/CELV
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ªFragmentos de Luz...
Liberte a você
Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira alegria.
Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz.
Olhos empoeirados pela indiscrição
não vêem as paisagens reconfortantes do
mundo. Braços inertes na ociosidade não
conseguem fugir à paralisia.
Mente prisioneira no mal não amealha
recursos para reter o bem.
Coração incapaz de sentir a fraternidade pura não se ajusta ao ritmo da esperança e da fé.
Liberte a você de semelhantes flagelos.
Leis indefectíveis de amor e justiça
superintendem todos os fenômenos do
Universo e fiscalizam as reações de cada
espírito. Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma das suas manifestações
pessoais, sem o que dificilmente marchará para a Vanguarda de Luz.
André Luiz / médium Chico Xavier Do livro: Estude e Viva
... & Verdade
Respeite tudo
Do cultivo da crença raciocinada no
santuário da Inteligência, nascem os frutos substanciosos da certeza no porvir.
Da vontade de realizar o bem, surgem
todos os empreendimentos duradouros no
mundo.
Do esforço disciplinado e incessante,
nenhuma construção pode prescindir para
permanecer equilibrada na sua atividade
específica.
Dos sinais vivos e puros da fraternidade no próprio semblante ninguém pode
fugir, se deseja alcançar a alegria real.
Da busca criteriosa do conhecimento
promana a atualização e a competência
do trabalhador.
Da utilização da hora presente, em
movimento digno, decorrem a segurança
e a tranquilidade merecida nas horas próximas.
Da hierarquia de valores, sustentada
pelas Leis Eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se.
Da fixação do mal no leito da estrada
derivam-se todas as frustrações e todas as
dores que perturbam a marcha do caminheiro.
A vida constitui encadeamento lógico
de manifestações, e encontramos em toda
parte a sucessão contínua de suas atividades, com a influenciação recíproca entre
todos os seres, salientando-se que cada
coisa e cada criatura procede e depende
de outras coisas e de outras criaturas.
Assim, respeite tudo, ame a todos e
confie sempre na vitória do bem, para que
você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro
do Campo Ilimitado da Evolução.
André Luiz / médium Chico Xavier Do livro: Estude e Viva

Agosto 2011
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Notícias da Diretoria
Parabéns pra você, nessa
data querida....

Sabe qual o dia mais importante do
ano? O dia do seu aniversário! Celebre
a vida, agradeça a Deus por esta oportunidade, sorria, abrace. Aproveite este
momento para ser feliz, a felicidade é
feita de momentos inesquecíveis. Feliz
aniversário!
Agosto
01 - Janete de Paula Pinheiro
01 - Cíntia Tinoco de Carvalho Silva
02 - André Luiz Augusto
02 - Roosevelt Nunes Mendonça
03 - Jorge da Silva Moreira Filho
04 - Suely Pinto Pereira Dias
06 - Álvaro Tomaz Clementino
07 - Marilene Barbosa Soares
07 - Naldio Carvalho Barbosa
08 - Edineide da Silva
08 - Ângela Ribeiro Reguine
10 - Ivanildo Chagas de Lucena
11 - Euclydes Xavier Machado
12 - Iná da Cunha Rodrigues
12 - Sônia do Rosário
15 - Fernando de Oliveira da Silva
15 - Rita Glória Gaetani
15 - Maria da Gloria de S. Vieira
16 - Elizabeth Jabor Rosa
17 - Edineia de Souza Nunes
21 - Rosana Barbosa Tardio
21 - Anderson Alves Pereira
22 - Maria Joaquina da Silva
22 - Wilson Alves de Souza
24 - Aída de Andrade S. Milhomens
27 - Fabíola dos Santos Coutinho
29 - Sueli Rangel Nogueira
31 - Ivete Zampa de Aquino

ªDiretoria 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 junho/2011, recebemos: 520
kg de alimentos, 2889 peças de roupas,
138 pares de calçados, 72 bolsas / cintos,
210 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 48 e R$217,65 (doações
em espécie). No Bazar foram arrecadados R$ 1379,00.
• Recebemos também 28 cobertores/
colchas.

A campanha continua, colabore!
Doe agasalhos, meias, cobertores...
Doe também sorrisos, abraços e carinhos!

“É na caridade que deveis procurar
a paz do coração, o contentamento da
alma, o remédio para as aflições”.
(E.S.E – cap.13)

3º ALMOÇO BENEFICENTE / 2011 - CELV
Domingo - Dia 04 de setembro – Início: 12h

ªVocê que deseja colaborar com o
CELV
Pode se tornar um Associado, colaborando com nossos compromissos mensais.
Pode ser um doador, doando alimentos,
roupas, material de higiene pessoal, etc, ou
sendo voluntário nas atividades da Casa.
Seja como for, procure a Recepção ou
o companheiro do Balcão de atendimento. Qualquer um deles estará preparado
para dizer como você pode ajudar ao
CELV, socorrer os que nos procuram. Colabore!
ªAtenção ao estacionar!
Senhores frequentadores do CELV, os
carros estacionados ao redor de nossa
Casa têm sido multados e/ou rebocados
pela Prefeitura, durante toda a semana
(segunda a domingo). Portando procurem
um estacionamento mais próximo.

Conhecendo a nova organização administrativa do CELV Diretoria Colegiada
Neste mês vamos apresentar a organização da DIRETORIA de ASSISTENCIA e PROMOÇÃO SOCIAL
Diretora: Ana Rodrigues Eller
Diretora substituta: Cecília Costa

2. Apoio as Famílias Acolhidas (Ana Eller)
Setores e responsáveis:
Esta Diretoria é subdividida em dois Departamentos:
• Alimentação - Ernestina Silva (Tininha)
1. Apoio as Gestantes
• Evangelização da Infância/Mocidade Dirigente: Diana Hasler
Fabíola Coutinho (DEF)
• Evangelização das Mães - Ivone Maria
2. Apoio as Famílias Acolhidas
Igreja
Dirigente: Ana Eller
• Recebimento/ distribuição das doações
Os Departamentos são subdivididos em vários setores,
- Ana Eller
são eles:
• Bazar - Cecília Costa
1. Apoio as Gestantes (Diana Hasler)
• Distribuição das bolsas - Osvaldo Peixoto
Setores e responsáveis:
• Confecção das bolsas - Elias / Alcides
• Alimentação – Eurídice Ferreira
• Distribuição de roupas aos moradores
• Costurinha - Irani Loures
de rua - Zenaide Fernandes.
• Estudos - Diana Hasler

Seja solidário.

LOCAL: Cruzada Educacional para um
Brasil Melhor
Rua Antonio da Silveira, 317 – Largo do Rio
da Prata / Campo Grande (subir a rua ao
lado da Igreja)
Cardápio:
Fricassé de frango &
acompanhamentos
Ou Lasanha de berinjela
com queijo branco
Os convites já estão disponíveis em nossa
Livraria: R$ 7,00.
(Não incluído bebida e sobremesa)
Durante as reuniões...
Procure chegar pontualmente, sem
provocar alarido;
Procure estar no Salão, evite conversas
desnecessárias;
A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos;
Fale baixo!
ªEsclarecendo...
Tem acontecido tanta coisa ruim
em minha vida... acho que alguém
fez um malfeito para mim!
Não pense assim, Deus não nos deixaria à mercê de quem quisesse nos prejudicar. A vida na Terra enseja dificuldades e imprevistos, porque é um planeta
de expiação (consequências do que já fizemos anteriormente) e de provas (situações que nos servem de aprendizado e
teste de nossa capacidade e decisão). E
as pessoas encarnadas aqui são como nós,
nem sempre corretas e nem sempre fraternas, o que causa atritos e problemas.
É preciso enfrentar tudo com paciência e bom ânimo, confiando na bondade
divina.
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos
murais.

ªHomenagem aos papais & a família
O Departamento de Evangelização da
família convida a todos para uma singela
homenagem aos pais, que será realizada
no sábado, dia 13/08, às 16h. Haverá apresentações de trabalhos criados pelas crianças e música. Venha prestigiar a família, aperte mais este laço.
ªConvite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM
A equipe do DMM faz um apelo para
que novos voluntários auxiliem nesta tarefa. Se você deseja fazer parte desta 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 12 e 26/08, sempre às 08h.
Participe, colabore!
ªRecado da Biblioteca / locadora
Pedimos aos usuários da Biblioteca do
CELV, que, por favor, mantenham suas devoluções em dia. O número de devoluções
atrasadas é muito grande, gerando uma espera aos outros usuários. É importante a
observação da data de devolução. Verifiquem em suas casas, se algum livro não está
esquecido na estante para ser devolvido.
ªEvangelize, coopere com Jesus.
Evangelização da Família.
Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina.
Mas quando você evangeliza, SALVA..
Todos os sábados, às 15h e 17h.
Evangelho no Lar: pratique!
Calendário do CELV
AGOSTO
06
16h
DEF
06
17h
DAM

Dia das Artes
Treinamento aplicadores de passes
13
16h
DEF Homenagem aos Pais/
Família
14a19 09e20h DAD/DAF Ciclo de Palestras:Culto do Evangelho no Lar¨
21
12h
DEE Almoço Fraterno
27
17h
DAD Enc.Coord.de Grupos
de Estudos
SETEMBRO
03 15e17h DEF Tertúlia
03
17h
DAD Encontro de Coord de
Grupo de Estudos
04
15h
DAM Encontro de Médiuns
10 16h30min DEF Aniv. da Mocidade e do
G. Arte Amadeu Ferretti
12 a 18
DAD Ciclo de Palestras:¨Em
Defesa da Vida¨
15 19h30min DAD Planej. Reunião de
Trabalhadores
17
09h
DAF Aval/Rec/Treinamento
Setor Apoio
17 e 18
DIJ/CEU EMESC / Santa Cruz

Agosto 2011

Notícias do Movimento Espírita
ªFesta beneficente na ACEB
A ACEB / Lar de Otávio convida a todos para sua festa caipira beneficente, que
vai acontecer no domingo, dia 07/08, a
partir das 12h. Vai ter barracas de doces e
salgados, brincadeiras, um delicioso almoço (angu à baiana e opção vegetariana) e
você ainda vai poder curtir uma tarde
tranquila com toda a família! Na Livraria
do CELV temos disponíveis convites para
o almoço.
A ACEB fica à Rua Taquarana, 65 –
Santa Margarida / Campo Grande. Tel.:
3108-5023.
ªArraiá do CEDJ
A festa agostina do C. E. Discípulos de
Jesus vai acontecer no dia 13/08, a partir
das 15h, mas será no Salão da Mara, à
Rua Aratanha, nº 366, Campo Grande (ao
lado da Guandu Veículos. Vai ter barraquinhas... brincadeiras... comidas típicas...
ªAção C. Vicente Moretti reciclando....
Crie um grupo de visita e vá a ACVM
levando material reciclado (pet, papelão,
latinha, etc). Rua Maravilha, 308 – Bangu /
tel. 2401-9533 / acvm@acvmrj.org.br
Prestigie esta obra de amor!
ªEncontro Estadual de Comunicação
Social Espírita
O 5º ENED acontecerá no dia 25 de
setembro de 2011, das 08h às 18h30 Local: CEERJ - Rua dos Inválidos, 182,
Centro - RJ.
Palestra de Abertura: Orson Peter
Carrara com tema: “Comunicação Social
Espírita no mundo em transição”. Presenças: José Passini (MG), Yasmin Madeira
(RJ), Fábio Peluso (RJ), Ivana Raysky
(CSE-FEB), Gérson Simões Monteiro (RJ),
Roberto Vitorino
Inscrições:http://www.ceerjlivraria.com.br
/5-ened.html
Paineis:
1. Arte e Espiritismo
2. Aspectos doutrinários da Comunicação Social Espírita na Casa Espírita
3. Mídias e Comunicação Social Espírita na prática da Casa Espírita
4. Comunicação Social Espírita além
das fronteiras da Casa Espírita
ªVIII Semana Espírita de Seropédica
A União Municipal Espírita de Seropédica vai promover mais uma Semana Espírita, que vai acontecer de 01 a 06 de
agosto – 19h30min, no Cine Teatro

Gustavo Dutra – Pavilhão Central da
UFRRJ (Rural Rio). O tema deste ano será:
MEDIUNIDADE: UMA PORTA ENTRE
DOIS MUNDOS
Programação: 01.08 - tema: A diversidade dos dons / Expositor: João Ascenso
(RJ); 02.08 - tema: Analisando as previsões do futuro / Expositora: Elizabeth
Saldanha Marinho (RJ); 03.08 - tema:
Mediunidade: instrumento de evolução /
Expositor: Darcy Neves Moreira (RJ);
04.08 - tema: Mediunidade em crianças e
jovens / Expositora: Alcione Koritzky (RJ);
05.08 tema: Obsessão e desobsessão /
Expositora: José Passini (Juiz de Fora MG); 06.08 - tema: Mediunidade com o
Cristo / Expositora: Cézar Said (Nova
Iguaçu – RJ)
ªANIVERSÁRIOS no CELC / Santa
Cruz
O C. E. Luz e Caridade vai completar
68 anos em agosto, junto com os 64 anos
de sua Mocidade. A palestra comemorativa será no domingo dia 28 de agosto, às
16h. O expositor convidado será Eduardo
Ferreira (CELV), e o tema será: “O amor a
Casa e a Causa Espírita”. O endereço do
CELC é: Rua General Olimpio, 607 – Santa Cruz / RJ (Rua em frente ao Shopping)
ªInstituições Espíritas (de nossa Região)
• Aniversariantes
01/08/1943 – C. E. Luz e Caridade de
Santa Cruz. Rua Gen. Olímpio, 607
– Santa Cruz – 68 anos;
05/08/1979 – A Minha Casa. Est. do
Moinho.135 – Campo Grande – 32
anos;
16/08/1962 – União E. Paulo, Dimas e
Madalena. Rua Boiobi, 2102 –
Bangu – 49 anos;
21/08/2004 – Centro de Atividades
Espíritas. Av. Ribeiro Dantas, 210 –
Bangu – 7 anos;
24/08/1927 – Grêmio E. Guias Celestes. Est. do Realengo, 735 – Realengo
– 84 anos;
25/08/1970 – C. E. Ernesto Fagundes
Varela. Rua Camélia Duarte, 14 –
Sepetiba – 41 anos;
Endereços
C. E. Casa de Miguel
Rua Daniel Santos,156 – Jardim
Monteiro - Guaratiba / RJ
Programação: Reunião pública: sábados, às 16h30min. Evangelização
infantil: sábados, às 16h30min.
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JOVENS ANIVERSARIANTES
9 07/08 - Carolina Fonseca Barros
9 11/08 - Mario Felipe Alves Vasconcellos
9 13/08 - Lucas Albuquerque dos Santos
9 28/08 - Arthur Cristiano V. Jesus
9 29/08 - Danilo Sá Freire da Silva
9 30/08 - Raphaela Vitoria

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

Jovens Voluntários...

Todos os segundos e últimos sábados do mês, pela manhã, o CELV recebe famílias
carentes. Mas essa carência não é material como julgamos, só quando participamos do
trabalho voluntário com elas, percebemos que o que essas famílias mais necessitam é de
uma palavra amiga, um abraço, um conselho, apoio e muito carinho como todos nós
precisamos. Não é novidade que os trabalhadores recebem muito mais do que doam, só
o carinho e os sorrisos daquelas crianças nos fazem esquecer qualquer problema, e
enxergar a vida mais bela. Conversamos com a Letícia, nossa querida jovem de 14 anos,
que frequenta a Mocidade Ezequiel, aqui no CELV. E participa de várias atividades na
Casa, entre elas a Evangelização no “Lares” (setor coordenado pela Diretoria de Evangelização da Família em conjunto com o DAPSE)
Mel Correa (entrevistadora)
• Quais as atividades que você colabora no C. E. Luz e Verdade?
Da distribuição de alimentos (último sábado), da evangelização
do Lares e do teatro (GAAF).
• Como você começou a frequentar o CELV?
Através de meu pai, quando eu tinha 7 anos.
• E o que a motiva a colaborar na Casa espírita que frequenta?
Ajudar o próximo e buscar a felicidade de todos.
• Como funciona o Lares?
Trabalhamos na assistência à famílias assistidas. No dia, eles chegam bem cedinho,
tomam café da manhã, há a ambientação no Salão, com músicas e passe, depois nos
dividimos em grupos por faixa etária, onde há a evangelização e eles estudam vários
temas, como comportamento, higiene, saúde, há também as aulas de violão, música,
flauta, vídeos e etc. Depois servimos o almoço, e eles recebem uma cesta básica no final
de cada mês.
• Quando acontece?
No segundo e no ultimo sábado de cada mês, de 8h às 12h.
• E o que você faz? Sou evangelizadora.
· Como você começou a participar do Lares ?
Fui convidada pela Fernadinha no início deste ano.
• Como o jovem que se interessar pode começar a participar?
O jovem que se interessar pode começar procurando informações no Centro ou ir
aos segundos e últimos sábados pra conhecer.
• Quais são as áreas de trabalho que ele pode trabalhar?
Ele pode trabalhar na evangelização, na distribuição do café da manhã e da sopa, na
limpeza ou na cozinha.
•Qual a importância desse trabalho para as famílias?
A importância é de um auxilio melhor com a religião e com eles mesmos.
• E a importância desse trabalho na sua vida?
Amor ao próximo, aceitar o próximo mesmo com as diferenças, como classe social,
costumes e hábitos.
• Você gostaria de deixar uma mensagem convidando os jovens para o trabalho voluntário?
Sim. Procurem conhecer esse trabalho, é muito importante pra nós e para o próximo, nos ajuda a ter uma visão totalmente diferente da que temos, nos ensina a dar mais
valor às coisas, mesmo que sejam poucas e acima de tudo sempre estar ajudando ao
próximo!

9Atenção para os prazos de
inscrições!
ENCONTROS DE MOCIDADES
ESPÍRITAS

Encontro de Mocidades Espíritas de
Santa Cruz.
Nos dias 17 e 18 de Setembro, ocorre o Encontro de Mocidades Espíritas de
Santa Cruz, o XXII EMESC, quando será
debatido o tema central “Quem sabe
pode muito. Quem ama, Pode mais”. Participarão jovens entre 11 e 25 anos, membros de equipes maior de 18 anos e filhos de trabalhadores com idade entre 3
e 10 anos, que tenham pelo menos 6
meses de freqüência à Juventude/Mocidade na Casa Espírita. O objetivo central
é promover a confraternização e unificação dos jovens espíritas e estudo a doutrina. O período de inscrição vai de 11/
06/2011 a 05/08/2011.
“Espiritismo na Mocidade, a transformação essencial
essencial””
Sabe aqueles dias em que
você acordou muito feliz e tudo
deu certo? E aqueles outros em
que você estava triste ou zangado e tudo
deu errado? O que mudou? VOCÊ.
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LUZ NO LAR
Grupo Q Atua
Eis que estou aqui
Abra sua porta
Se alguém ouvir minha voz
Entrarei em sua casa
E com ele cearei
Vem trazer a Boa Nova
A consolação
Dias de paz, dias de fé
De mãos unidas
Em laços infinitos
Filho de Deus,
O teu lar é escola bendita
O teu lar é escolha bem quista
Aos olhos do Pai

Em sua primeira edição, o MusEspírita vai reunir o Grupo Arte Nascente de Goiânia
(GO), Allan Filho e Elos do Sol. Reunindo essa galera que faz boa música em prol da
divulgação da Doutrina Espírita através da arte, o MusEspírita deseja que mais pessoas
possam prestigiar e conhecer a arte espírita e receber seus benefícios. A renda líquida
do evento obtida com a venda de ingressos e camisetas será doada para entidades e
instituições do próprio Movimento Espírita do Rio de Janeiro.
Esse encontro acontecerá numa grande confraternização na Lona Cultural Gilberto
Gil, em Realengo, no sábado, dia 27 de agosto, a partir das 17h.
Quem quiser conferir o MusEspírita só precisa garantir o seu ingresso que será vendido à R$ 15,00 antecipado, R$ 20,00 na hora e R$ 10,00 a meia-entrada.
Ingressos antecipados com:
• Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti (GAAF – CELV)
• Na Secretaria da Lona Cultural Gilberto Gil - Terça a Sábado das 14h às 20h.
Mais informações: http://musespirita.teajudo.com.br/

E acenda tua luz
Ilumine por todos os lares
E instruam os vossos olhares
Na trilha do bem
Pois quem disser meu nome
Pois quem agir em meu nome
Pois quem avança em meu nome
Ali estarei
(música composta para o Emecgran de
2010 – “Jesus no Lar”)

Transmissão ao vivo via Web:
Todos aqueles que não puderem
participar do 10º AME terão a
oportunidade de acompanhá-lo
pela internet através da TV CEERJ
e TV CEI, onde será transmitido
ao vivo para todo o mundo.

Vem aí a 10º edição do AME. O evento é coordenado por jovens da Mocidade Espírita Gabriel
Delanne, do Centro Espírita Humildade e Amor.
Tema 2011: AME – Conte a sua história
Dias: 27 e 28 de agosto de 2011
Local: Centro Espírita Humildade e Amor (End. Rua Cisplatina, 148, Irajá-RJ)
Convidados 2011
• Sábado – início às 17h
Ana Claudia Bitencourt (Niterói / RJ); GTEHC – Grupo de Teatro Espírita
Humberto Cavalcante (CEHA / RJ)
• Domingo – início às 9h
Grupo de Dança Crisálida (Zona Norte / RJ); Grupo Vocal Instrumental
Ernani Macedo (CEHA / RJ); Junior Vidal (Campos dos Goytacazes / RJ);
GEAMA (RJ); Grupo de dança Asas da Alma (Mesquita / RJ); Lourenço
Cantineto (CEHA / RJ); Allan Filho(Petrópolis / RJ); Grupo Crisálida(PEÇA
TEATRAL “O Casulo”); Ariovaldo Filho (Campo Grande / RJ); Coral Bezerra
de Menezes (Zona Norte / RJ); Grupo ANIMA(Taubaté / SP); Grupo Vozes
Eternas (Guarulhos / SP); Grupo Q Atua (Campo Grande / RJ); GAN –
Grupo Arte Nascente (Goiânia / GO)
Mais informações: www.amearteespirita.com

PAI, ALEGRIA NO LAR!
Pai, sejas tu, como Deus criou...
Com toda experiência vivenciada,
Teu coração é abrigo, de fada,
A quem ele nos confiou.

Bem-disposto, esperançoso e certo,
Da ajuda de Deus a teus projetos,
Trabalhas confiante, tenaz e esperto
Tendo a foto da tua família sempre por perto.

Pai, querido, laboras o dia inteiro,
Pr’a nos trazer, o alimento sagrado
Da manutenção do nosso bom estado,
Visando para nós um futuro alvissareiro.

Nós, aqui ficamos, a rogar ao criador...
Que te mantenha em sua guarda,
Para que contigo, e, em tua estrada,
A lide do teu dia, não te traga dissabor.

Te dedicas, a nós, noite e dia
Na faina dessa dura luta,
Enfrentando com coragem a labuta,
Com disposição, honestidade e alegria.

Quando ouço tua voz de regresso!
Me, enterneço e, feliz a Deus agradeço...
Oro aliviado, e em teu nome ofereço,
Ao Pai criador, por tua volta e teu sucesso.

Envolvo-te, em terno abraço,
Externando minha contagiante emoção,
Que sai como uma espontânea canção,
Do meu coração, extasiado, que nem percebo que faço.
Por tua presença sublime, afastando de nós, qualquer aflição.
Agradeço-te Pai, por tudo que nos ofertas,
Com tuas sábias e pacientes conversas,
Nos envolvendo em amor, ternura e compreensão.
Com esta singela poesia, Francisco Rebouças
homenagea todos os Pais do planeta, rogando a
Deus que os abençôe, e brinde com um dia de alegria e felicidade na companhia de seus queridos
filhos e demais familiares. (http://franciscoreboucas
.blogspot.com/2010/08/pai-alegria-no-lar.html)
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EM BUSCA DE JESUS
Campanha do Evangelho no Lar
“Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou
eu no meio deles.” Jesus (Mateus, XVIII: 20)
Vivemos dias de grande violência, de aflições e incertezas, e só
mesmo um coração “blindado” pelo Evangelho de Jesus tem condições
de suportar os “trancos” que a vida nos apresenta. Os que possuem a
riqueza material, se protegem com grades e seguranças em suas casas,
mas nossa melhor proteção é a companhia de Jesus, nossos
pensamentos, sentimentos e exemplos, que, quando éticos e sociais,
representam uma segurança interna e externa que poucos conhecem.
O Culto do Evangelho no Lar é um antídoto maravilhoso para todos
os tipos de males, sejam físicos ou espirituais, pois dá a família uma
estrutura de compreensão e fortalecimento nas provas da vida. É o
momento para reunir a família, num clima de amizade e fraternidade,
com dia e hora marcados, para estudar e orar em grupo, podendo ser
estendido aos amigos e vizinhos.
O Evangelho no Lar não deve ser suspenso em hipótese nenhuma.
Mesmo que tenham enfrentado um dia difícil. Esteja alerta para que
nunca desista desta vivencia cristã:
“Aquele que persevera, vencerá.” Jesus
Jesus Contigo
Dedica uma das sete noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a
fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa.
Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a
mensagem da fé, enlaça a família e ora, Jesus virá em visita.
Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu.
Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações
se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a
saúde derrama vinho de paz para todos.
Jesus no lar é vida para o lar.
Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende,
da tua casa cristã, a luz do Evangelho para o mundo atormentado.
Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho,
toda a rua recebe o beneficio da comunhão com o Alto.
Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da
comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada
acesa na ventania.
Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares.
Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a
quem amas, as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os
problemas que te afligem à luz clara da mensagem da boa nova e examina
as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo.
Não demandes a rua, nessa noite, senão para inevitáveis deveres que
não possas adiar.
Demora-te no lar para que o Divino Hóspede ai também se possa
demorar.
E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez,
comungando com Ele, como Ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti,
possas, em casa uma vez por semana, em sete noites, ter Jesus contigo.
Joanna de Ângelis - Psicografia de Divaldo Pereira Franc
(do livro S.O.S Família)
Para maiores informações sobre a implantação do
Evangelho no Lar, procure nosso balcão de atendimento ou
a recepção de nossa Casa.

ATUALIDADES
RELEMBRANDO
O LIVRO DOS ESPÍRITOS - IDÉIAS INATAS
Perg. 218. - O Espírito encarnado conserva algum traço
das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores.
— Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos idéias inatas.
Perg. 218-a. - A teoria das idéias inatas não é então quimérica?
— Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem; o Espírito, liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecê-los em
parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o Espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente.
Perg. 218-b. - Deve então liaver uma grande conexão
entre duas existências sucessivas?
— Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no
intervalode ambas o Espírito pode progredir.
Perg. 219. - Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a
intuição de certos conhecimentos como as línguas, o cálculo etc. ?
— Lembrança do passado; progresso anterior da alma,
mas do que ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o Espírito
não muda, embora troque a vestimenta
Perg. 220. - Com a mudança dos corpos, podem perderse certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por
exemplo, o gosto pelas artes?
— Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode, também, ficar adormecida durante uma existência, porque o Espírito quer
exercer outra, que não se relacione com ela. Nesse caso,
permanece em estado latente, para reaparecer mais tarde.
Perg. 221. - É a uma lembrança retrospectiva que deve o
homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e pressentimento da vida futura?
— E’ uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como Espírito, antes de encarnar; mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento.
Perg. 221-a. - É à mesma lembrança que se devem certas crenças respectivas à doutrina espírita encontradas em
todos os povos?
— Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Ë’ por isso
que a encontramos por toda parte, e é esta uma prova da
sua veracidade. O Espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de Espírito, tem a consciência instintiva
do mundo invisível. Mas quase sempre ela é falseada pelos
preconceitos, e a ignorância mistura a ela a superstição.
FRASE DO MÊS
“Nos que compreendem o Espiritismo filosófico, o
primeiro e mais geral efeito produzido pela doutrina é
desenvolver o sentimento religioso”
Allan Kardec
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Ciência Espírita
Existem imensos registros nesta
área, inclusive aquilo que podemos
chamar registro de surpresa. São fotografias de familiares feitas com o aparecimento daqueles que estavam numa
condição de não serem fotografados e
geralmente os que aparecem são amigos espirituais ligados à família ou por
outros motivos felizes ou menos felizes.
É claro que os espíritos que se aconchegam mais para a nossa dimensão,
têm a possibilidade de fazer uma penetração no campo de radiação através dos elementos que alguns sensíveis fornecem para que esse espírito
possa ser fotografado, sensibilizado na
película. Porquanto a nossa missão não
dá para perceber de modo direto o espírito. Desta forma, alguns espíritos
sensibilizam os sais de prata e outros
sais que fazem parte das películas com
a sua potencialidade de irradiação que
é ampliada pelo aconchego que eles
fazem e se mostram ao lado daqueles
que lhe são mais caros.
Essas demonstrações vêm colocar
nas nossas mentes a existências do
mundo espiritual, os laços que jamais
se desfazem após a morte e possibilitando não só aos que foram e que se
encontram no mundo espiritual, mas
aos que ficam no mundo carnal para
que desta forma se conscientizem que
a existência das nossas condições mais
íntimas dos nossos problemas emocionais afetivos não se desfizeram pela
existência da morte.
Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, março 2007.

Mensagem mediúnica
DOM DE AMAR
Quantos procuram esse bem maior, em lugares tão diversos. Amar é deixar
o outro viver a vida, que escolheu para si próprio.
Amar é, mesmo estando impossibilitado de estar presente fisicamente, fazermos o possível e o impossível, para fazê-lo em forma de preces.
Amar é, quando mesmo sentindo-se ferido e magoado, mesmo assim desejarmos o bem àqueles (as) que nos magoam.
Sabemos que nada acontece por acaso e,em algum momento de nossas
vidas, nós plantamos essas sementes de dor e aborrecimento, agora é chegada a hora de elas florescerem.
Não desanimemos, replantem essas sementes, porém agora as aguando
com as águas do amor do Cristo. Adubando a terra do coração desses seres
que nos são queridos com o húmus do amor incondicional.
Se passamos por momentos difíceis é porque estamos prontos, para atravessarmos esse momento turbulento.
Logo, logo, o sol da esperança irá brilhar e suas lágrimas tornar-se-ão lágrimas de agradecimento, porque pudestes sair vitorioso, com Jesus.
Um abraço, e lembre-se, nunca estás sozinha. Busque-nos, fale conosco e
nós, de acordo com a vontade do Pai, te ajudaremos. Fique com Deus sempre... sempre.... sempre....
Mensagem recebida em reunião mediúnica no CELV em 07/07/11

“Somos responsáveis pelos desvios
mentais que causamos aos nossos
semelhantes, devido os nossos trajes”.
Joanna de Ângelis
Portanto, se você está trajando uma
roupa muito curta, transparente ou muito
decotada, reflita! Contamos com sua
compreensão.

Adquira em nossa Livraria

