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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um voluntário. 

Procure o Balcão de Atendimento de 

nossa Casa) 

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

Vicente Moretti 

• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 

• 3ºs domingos, 8h30 - Campanha do Quilo 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 

• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  

de Otávio 

EDITORIAL 
"... Nós fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor...” 

 

Vivemos momentos de dolorosas mudanças, a sociedade ago-
niza, vivemos uma crise moral, exigindo maior trabalho e vigilância 
redobrada dos servidores do Cristo. O terror espalha tragédias; os 
vícios aprisionam milhões; a violência sacode os agrupamentos soci-
ais. No momento em que o mundo parece mergulhar em nuvem de 
sombras, recorramos ao escudo da fé raciocinada a fim de nos prote-

germos das forças que alimentam a ignorância e o desequilíbrio. 
Oportuno lembrarmos neste mês do amorável Dr. Bezerra de 

Menezes, que nos consola com suas orientações. Que por sua atua-
ção destacada no movimento espírita no último quartel do século XIX, 
Bezerra de Menezes foi considerado um modelo para muitos adeptos 

da Doutrina. Destacam-lhe a índole caridosa, a perseverança, e a dis-
posição amorosa para superar os desafios. Essas características, so-
madas à sua militância na divulgação e na reestruturação do movi-
mento espírita no país, fizeram com que fosse considerado o "Kardec 
Brasileiro", numa homenagem devida ao papel de relevância que de-

sempenhou.  
E aqui, lembremos dele, em justa homenagem,  que da Espi-

ritualidade nos consola e orienta com suas mensagens, diante de do-
lorosas mudanças: 

“Diante desse cenário, o trabalhador do Cristo é chamado a 
servir de maneira a atenuar as dores e iluminar as consciências. Re-

corramos, tanto quanto possível, às fontes de conhecimentos que 
tem edificado nossa fé, a fim de agirmos com segurança e equilíbrio. 
Em nossos grupamentos de estudo, valorizemos as obras básicas do 
Espiritismo, divulgando-as de maneira fraterna e responsável, a fim 
de fortalecermos as fileiras de trabalhadores aptos a colaborar no 

esclarecimento da sociedade. Enfrentemos os modismos e as ilusões 
com o espírito ancorado nas certezas espirituais que nos favorecem o 
equilíbrio interior ante o mar revolto das fascinações e ameaças.” 

E ainda em outra mensagem:  
"O Espiritismo, meus irmãos, é a luz que verte do Alto na 

grande noite da Humanidade, para nos apontar o caminho na escuri-
dão. O Espiritismo, é Jesus de volta, que nos vem convidar a refle-
xões muito profundas a respeito do que somos - Espíritos imortais - 
de como estamos - corpos transitórios - e para onde vamos - na dire-
ção da pátria, conscientizando-nos que a lei que deve viger em todas 

as nossas atitudes é a lei de amor. Este amor, porém, que é lei natu-
ral e está em todo o Universo, porque é a lei do equilíbrio.” 

Muita Paz! 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 20h. 
Terças-feiras – 9 e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 9h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

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

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª 
Idade) 
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato). 
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos). 
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato). 
 
• Grupo de Arte Amadeu Ferretti 
Estudos de arte espírita, teatro e música –  
Sábados, às 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - às 15h 
Juventude & pais - às 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 

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

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min. 
Segundas-feiras – 20h. 
 
• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Terças-feiras— 20h 
Quintas-feiras – 20h. 
 

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

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 

Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 9h 
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros). 



 Vídeo Divulgação 

“Prece, conexão com a 
mente Divina” 

Com Suely Schubert 
 

Convite a uma profunda reflexão em 
torno da importância e do significado da 
prece. Baseando-se em obras maravilho-
sas como: O Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec, O problema do ser, do destino e da 
dor, de Léon Denis, Jesus e o Evangelho à 
luz da psicologia profunda, de Divaldo 
Franco, e Pensamento e Vida, de Francis-
co Cândido Xavier, leva-nos a entender 
como através da prece podemos entrar em 
sintonia e estabelecer o intercâmbio com 
Deus. Elucida como a prece traz luz, paz e 
reconforto e tem um grande poder para a 
saúde física, mental e espiritual do ser 
humano. Como deve ser a oração para os 
enfermos? Quais são os tipos de preces? 
Estas e outras questões são respondidas, 
com lucidez, pela admirável expositora. 
 
Exibição: somente terça-feira, dia 14/08/12 

Horário: 20h – Salão do CELV 
Entrada gratuita – Convide os amigos 

 

 CELVINHO e sua dica de leitura  
“Volta às aulas” 

     A vida é uma esco-
la?" 
      É a pergunta feita 
pela menina Ciça à 
sua mãe, após ouvir 

dela que deveria aproveitar as oportunida-
des que surgiam e estudar com amor, pois 
a vida é uma grande escola. A dúvida de 
Ciça dá início a interessantes comparações 
que sua mãe faz entre a vivência escolar e 
a existência do Espírito, despertando o 
interesse da menina sobre questões expli-
cadas pela Doutrina Espírita. 

Em Volta às aulas de maneira cria-
tiva e original, o pequeno leitor entenderá a 
necessidade dos cuidados com o corpo 
físico, a prática da caridade e a bondade 
de Deus ao nos conceder novas oportuni-
dades de progresso por meio da reencar-
nação. 

Volta às aulas é uma edição da 
FEB, com 24 páginas de autoria de Adeil-
son Salles. 

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

 Sugestão de Leitura 

       13º Apóstolo, O - As 
Reencarnações de Bezerra 
de Menezes 
     O livro ―O 13º Apóstolo‖ - 
As Reencarnações de Bezer-
ra de Menezes é um trabalho 
de intensa dedicação e pes-
quisa do autor Jorge Damas 

sobre as vidas de Bezerra de Menezes. Esta 
obra tem como objetivo elucidar os princípios 
básicos da Doutrina Espírita, com foco na re-
encarnação, evolução moral, evangélica, lei de 
causa e efeito, mediunidade e desobsessão 
dentre outros assuntos. Obra originalmente 
editada pela Lachâtre. 

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti 
(Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831 — 
Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900) foi um 
médico, militar, escritor, jornalista, político e 
expoente da Doutrina Espírita no Brasil. 
 

Avisos da Divulgação: 

 

Biblioteca Espírita do CELV 
Pedimos aos usuários da Biblioteca, 

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. 

 

EVANGELHO NO LAR 
―Trabalhemos pela im-
plantação do Evangelho 
no Lar, quando estiver ao 
alcance de nossas possi-
bilidades. (...) Trazer as 
claridades da Boa Nova 
ao templo da família é 
aprimorar todos os valo-
res que a experiência 
terrestre nos pode ofere-

cer.‖  (Bezerra de Menezes) 
 

Fragmentos de Luz... 
Amanhã 
 

 Muitas vezes, por semana repetimos a 
palavra ―amanhã‖. Costumamos dizer ―amanhã‖ 
para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. 
Habitualmente relegamos para amanhã toda tarefa 
espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo 
maior esforço, apelamos para ―amanhã‖. Sem dúvi-
da, o ―amanhã‖ constitui luminosa esperança, com a 

renovação do sol no caminho, mas também 
representa o serviço que deixas de realizar. É da 
lei que a conta durma com o devedor, acordando 
com ele no dia seguinte. No instituto da reencar-
nação, desse modo, transportamos conosco, 
seja onde for, as oportunidades do presente e os 
débitos do passado (...) Não te esqueças, portan-
to, de que o bem é o crédito infalível no livro da 
eternidade, e recorda que o ―depois‖ será sem-
pre a resultante do ―agora‖. Todo o dia é tempo 
de renovar o destino. Todo instante é recursos 
de começar o melhor. Não deixes, assim, para o 
amanhã o bem que possas fazer Faze-o hoje. 

Emmanuel 
Do livro: Religião dos Espíritos, psicografia de 

Francisco Cândido Xavier. 

 
... & Verdade 
O Evangelho e a Interpretação Espírita 

 
Se a moral do Evangelho ensina o ho-

mem a vencer o mundo, lutando contra as suas 
próprias imperfeições, também o Espiritismo 
incute naqueles que o estudam e compreendem 
a noção clara de que devem lutar contra o erro e 
a animalidade, sem ser necessário, todavia, 
recorrer a processos de purificação mortificante. 
Ao invés de dizer ao homem que deve fugir do 
mundo para não se contaminar de ―pecados‖, a 
Doutrina Espírita prepara o homem para enfren-
tar o mundo. Há muito mais valor em viver no 
mundo e não se deixar arrastar pelas misérias de 
toda ordem, do que sair do mundo, enclausurar-
se ou internar-se nos retiros para não ter contato 
com a sociedade. É mais sensato mais natural 
cumprir as leis inerentes à condição humana do 
que abandonar o mundo para se entregar a 
qualquer modo de vida contrária aos costumes 
normais. É pela luta, reagindo contra o mal, que 
o espírito se depura e eleva. E para isto é neces-
sário viver no mundo, entre os homens. É muito 
fácil ser virtuoso quando se vive alheio às com-
petições sociais, sem participar dos conflitos 
humanos ou sem provocações exteriores. É a 
mansidão inoperante. O progresso do espírito 
não pode, entretanto, dispensar a convivência 
social, pois é através dos contatos e da experiên-
cia que, cedo ou tarde, se aprende a distinguir o 
bem e o mal, vivendo os problemas e não ape-
nas conhecendo a vida teoricamente. 

Quem fica segregado, voluntariamente, 
fora dos dramas inerentes às relações humanas, 
sem ser contrariado, sem ter motivos para revol-
ta ou decepções, não se exercita espiritualmen-
te, porque não sabe se é ou não capaz de amor 
próprio. Se existe virtude neste procedimento, 
então a virtude não é ativa. 

 
Deolindo Amorim 

Do livro: O Espiritismo e as Doutrinas 
Espiritualistas. 
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Acesse nosso site www.celv.org.br  

http://www.celv.org.br/
http://www.candeia.com/produto.asp?section=1&id=11373


 Diretoria de Assistência e Pro-

moção Social - DAPSE 
       

Agradecemos aos Srs. Associa-

dos e frequentadores do CELV e lem-

bramos quanto são importantes suas 

doações para que possamos atender às 

famílias acolhidas por nossa Casa. 

• Em junho/2012, recebemos:  

244 kg de alimentos, 4531 peças de 

roupas, 266 pares de calçados, 40 

bolsas / cintos, 155 materiais de higi-

ene e limpeza, 29 cobertores/ edre-

dons outros donativos: 36 e R$ 

218,50 (doações em espécie).  No Ba-

zar foram arrecadados R$ 1.228,50. 

Chá de Bebê R$ 641,00.  

 
 

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

Celebre a vida, agradeça a 

Deus por esta oportunida-

de, sorria, abrace. 

      Aproveite este momen-

to para ser feliz, a felici-

dade é feita de momentos 

inesquecíveis. Feliz aniversário! 
 

 

AGOSTO 
 

1 - Cintia Tinoco de Carvalho Silva 
1 - Janete de Paula Pinheiro 
2 - André Luiz Augusto 
2 - Roosevelt Nunes Mendonça  
3 - Jorge da Silva Moreira Filho 
4 - Suely Pinto Pereira Dias 
6 - Alvaro Tomaz Clementino    
7 - Marilene Barbosa Soares 
7 - Naldio Carvalho Barbosa 
8 - Edineide da Silva 
10 - Ivanildo Chagas de Lucena 
11 - Euclydes Xavier Machado 
12 - Sonia do Rosário 
13 - Fernanda Fernandes 
15 - Fernando de Oliveira da Silva 
15 - Maria da Glória de Souza Vieira 
15 - Rita Glória Gaetani 
16 - Elizabeth Jabour Rosa 
17 - Edinéia de Souza Nunes 
21 - Anderson Alves Pereira 
21 - Rosana Barbosa Tardio 
22 - Marcos Araújo de Souza 
22 - Maria Joaquina da Silva 
22 - Wilson Alves de Souza 
24 - Aida de Andrade S. Milhomens  
27 - Fabiola dos Santos Coutinho 
29 - Sueli Rangel Nogueira 
31 - Ivete Zampa de Aquino 

 Você precisa 

conversar? 

Importante saber 

que, nossa Casa 

oferece atendi-

mento fraterno a todos os que 

desejam conversar, aliviar o cora-

ção, aliviar seus momentos de in-

compreensão, de equívocos, e 

lembrar sempre das sublimes pa-

lavras, tantas vezes repetidas: 

“Vinde a mim, vós que estais can-

sados e aflitos e eu vos aliviarei. 

”Nossas mãos, nossos braços se 

abrem em sua direção para ajudá-

lo a caminhar com mais fé e espe-

rança. Não se sinta sozinho, ou 

esquecido do Pai misericordioso. 

 Se precisar, procure o 

balcão de atendimento ou nossa 

recepção e solicite uma entrevis-

ta fraterna. 

 Avisos da Diretoria: 

1 - Se você deseja se tornar um 

Associado, colaborando com nos-

sos compromissos mensais, procu-

re nossa Biblioteca e se informe; 
Do Estatuto do CELV: Capitulo 3 – 

Artigo 6º : 

  Parágrafo 1º. A admissão 

do futuro associado se dará por 

proposta subscrita por um associ-

ado efetivo, em pleno gozo dos 

seus direitos, só sendo concreti-

zada após aprovação em reunião 

da Diretoria Colegiada. 

 Parágrafo 2º. Os associa-

dos contribuirão mensalmente 

com uma quantia igual ou superior 

a 1% (um por cento) do salário 

mínimo nacional, a seu critério. 

2 - Se você acabou de se tornar 

um associado contribuinte, procu-

re a Livraria para receber um 

exemplar do Estatuto do CELV, e 

os esclarecimentos a respeito de 

suas contribuições; 

3 - Se deseja ser excluído de 

nosso quadro de associados deve 

fazê-lo por: 

“por requerimento de sua livre e 

espontânea vontade, mediante 

comunicação escrita do associado 

à Diretoria Colegiada” (Do Esta-

tuto do CELV: Capitulo 3 – Artigo 

10º). 

“É na caridade que deveis procurar 
a paz do coração, o contentamento 

da alma, o remédio para as afli-
ções”.    (E.S.E – cap.13) 

Novos Associados Contribuintes 

Agradecemos e saudamos a todos: 

Julho 

 

Aline Couto Lourenço 

Ana Lúcia Ferreira Couto 

Cláudia Américo 

Dalton Cezar de Oliveira de 

Sousa Ferreira 

Diego de Aguiar Guimarães 

Eliezer Lourenço Filho 

Yara Ribeiro Cavalcanti Lemos 

Ao adquirir qualquer produto  

da Livraria da Casa 

Espírita, você estará contribuindo 

para a Instituição! 

Compre livros na Casa Espírita que 

frequenta. 



  X Encontro Estadual dos Coorde-
nadores de ESDE 
 
Tema: “Se sabeis estas coisas, bem a-
venturados sois se as fizerdes” Jesus 

 
Este ano irá acontecer na UMEP – 

União Municipal Espírita de Petrópolis,no 
dia 26 de agosto, que contará com as pre-
senças de: Sonia Arruda, Álvaro Chrispino e 
Evaldo Bittencourt. 

As inscrições podem ser feitas pelo 
site do CEERJ: www.ceerj.org.br, até o dia 
06 de agosto.  

 

E a vida continua... o filme  
Adaptado da obra literária E a vida 

Continua... psicografada por Chico Xavier e 
ditada pelo Espírito André Luiz, o filme de 
mesmo nome estreia em agosto deste ano. 
Dirigido e com roteiro adaptado por Paulo 
Figueiredo e produção de Oceano Vieira de 
Melo, E a vida Continua....o filme é uma 
realização da Versátil Digital Filmes, da 
VerOuvir Produções Artísticas com apoio 
cultural da Federação Espírita Brasileira. A 
distribuição nos cinemas será pela Paris 
Filmes e tem estreia prevista para 31 de 
agosto. 

 

Instituições Espíritas  
         (de nossa Região) 

 
Aniversariantes 

01/08/1943 – C. E. Luz e Caridade de Santa 
Cruz. Rua Gen. Olímpio, 607 – Santa Cruz – 
69 anos; 
05/08/1979 – A Minha Casa. Est. do Moinho. 
135 – Campo Grande – 33 anos; 
16/08/1962 – União E. Paulo, Dimas e Mada-
lena. Rua Boiobi, 2102 – Bangu – 50 anos; 
20/08/1986 – C. E. Amor, Verdade e Carida-
de. Avenida Itaguaí, 222 – Bairro do Engenho 
– Itaguaí – 26 anos; 
25/08/1970 – C. E. Ernesto Fagundes Varela. 
Rua Camélia Duarte, 14 – Sepetiba – 42 anos; 
25/08/1939 – C. E. Amor e Verdade. Rua 
Coronel. Moreira da Silva, 51 – Centro –
Mangaratiba – 73 anos.  
 

Endereços & Programação 
 

Congregação Espírita Cristã (CEC) 
 

Rua Arthur Rios, 388, Campo Grande, RJ. 
Tel.: (21) 3364-1524 
Reuniões Públicas: Segunda-feira, às 20h. 
Terças, às 09h. Quarta-feira, às 19h45min.
— Evangelização Infantil e da juventude: 
Sábados, às 15h. 
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Notícias do Movimento Espírita 
                

            AGENDA DO CELV 
            Consulte também nossos murais. 

 
 

 Convite para voluntários: Depto 
de Multimeios – DMM 

A equipe do DMM faz um apelo 
para que novos voluntários nos auxiliem 
nesta tarefa. Se você deseja fazer parte 
desta equipe, na limpeza e manutenção 
de nossa Casa, os encontros acontecem 
a cada quinze dias.  

No mês de AGOSTO os encon-
tros serão nos dias 03, 17 e 21, sempre 
às 08h. Participe, colabore!  

 
 

 Treinamento e Atualização para 
Apresentadores de Livro e Dirigentes 
de Reunião Pública. 

Você que já realizou ou que de-
seja realizar este trabalho, não deixe de 
comparecer! 

 
Domingo, 19 de agosto de 2012  

Local: CELV  -  às 14h (Recepção) 
 

 Grupo de ESDE  

Se você acabou de chegar ou 
deseja conhecer melhor a Doutrina Espíri-
ta, temos um novo grupo de Estudo Siste-
matizado da Doutrina Espírita, que se 
reúne sempre às terças-feiras, às 20h. 
Com abordagens diferentes, o Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita estuda 
assuntos diversos com muita dinâmica, 
técnica e recursos didáticos apropriados. 
Participe, visite o grupo. Mais informa-
ções com seus coordenadores: Ana Mari-

a, Marilia Vidigal ou Ricardo Teixeira.   

III Jornada de Estudos do Evan-
gelho – JEERJ 

“Momentos com Jesus” 
 

O evento que tem como objetivo 
aprofundar os nossos conhecimentos so-
bre as passagens do Evangelho, é coorde-
nado pelo Conselho Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro (CEERJ), a partir de Temas 
escolhidos e estudados na Jornada de 
Estudo Espíritas em Teresópolis (JEET) no 
ano em curso. Este ano, dentro da ideia 
"Momentos com Jesus", foram escolhidos 
os Temas "Convocação dos Primeiro Discí-
pulos – Lc, 5: 4-11" e "Os trabalhadores da 
Vinha – Mt. 20: 1-16." Cabe ressaltar que 
os expositores da JEE - Rio são participan-
tes da JEET. 

A jornada acontecerá dia 23 de 
setembro de 2012, das 8h30min às 17h, 
nos seguintes pólos: 

 
Campo Grande 
Colégio Jeannette Mannarino - Rua Olinda 
Ellis, nº 45  
Jacarepaguá 
Avenida Geremário Dantas, 640 - Pechin-
cha  
Ricardo de Albuquerque 
G.E. Principiantes de Boa Vontade - Rua 
Araçá, 105 
Vila Isabel 
Sociedade Espírita Jorge - Rua Luís Bar-
bosa, 36. 
 

As inscrições podem ser feitas pelo blog: 
www.jeerj.blogspot.com. 

 Participe do 3º Congresso Espíri-
ta do Estado do Rio de Janeiro 

 
Convite á todos os espíritas e os interes-
sados na mensagem da Doutrina dos 
Espíritos a participarem da terceira edição 
do Congresso Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro, que ocorrerá entre os dias 12 
e 14 de outubro, no Clube Monte Líba-
no,na Lagoa /Rio de Janeiro. 

A partir do tema ―O QUE É A VIDA 
PARA VOCÊ?‖, os participantes terão a 
oportunidade de refletirem profundamente 
a respeito de suas próprias vidas e da 
finalidade da existência corpórea, recor-
dando a sublime mensagem do Mestre 
Jesus: ―EU VIM PARA QUE TODOS TE-
NHAM VIDA E VIDA EM ABUNDÂNCIA‖-
 (João 10:10). 

Para se inscrever acesse: 
 http://congressoespiritarj.com.br/ 

Grupo de Iniciação  

ao Espiritismo  
 

Para quem acabou de chegar, ou 

não participou ainda de nenhum 

grupo de estudos. Você pode co-

meçar quando quiser. Depois que 

terminar, escolha outro grupo 

para continuar: ESDE ou GELCO.

Acesse nosso site  

www.celv.org.br  

http://congressoespiritarj.com.br/
http://www.celv.org.br/
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JOVENS ANIVERSARIANTES 

07/08 - Carolina Fonseca Barros 
11/08 - Mario Felipe  Vasconcellos 
12/08 - Joyce Vieira Rodrigues 
13/08 - Lucas Albuquerque  
20/08 - Júlia Vieira Rodrigues 
26/08 - Rafael Araujo de Souza 
28/08 - Arthur Cristiano V. Jesus 
30/08 - Raphaela Vitoria 

 
 
 

 
 

Inscrições para o EMESC - 
Encontro de Mocidades Espíritas de 
Santa Cruz, poderão ser realizadas  
até o dia  05/08/2012.  

A colaboração será de R$ 
25,00 para confraternistas, Mem-
bros de equipe e participantes do 
Encontro da Família. R$ 20,00 para 
crianças (3 a 10 anos). 

Mais informações e inscri-
ç õ e s ,  a c e s s e  h t t p : / /
www.sextaregiao.net/emesc 

 

Você já leu este livro?  

QUANDO OS PORQUÊS APARECEM 
De Alcione Koritzky 

  
Quando os porquês aparecem é um 
convite a trilhar um novo caminho 
na relação entre pais, educadores, 
jovens e adolescentes.  
 A obra reúne questões que 
adolescentes e jovens formulam no 
dia a dia, ou que gostariam de for-
mular, mas sentem-se acuados pela 
dúvida. Este livro vai ao encontro 
dos anseios não só dos jovens, mas 
também de pais e educadores que 
encontrarão recursos para atender 
aos questionamentos feitos nestes 
dias difíceis, em que a sociedade 
moderna tende ao imediatismo e ao 
consumismo.  
 

“Espiritismo na Mocidade,  
a transformação essencial” 

Participe!  Encontros aos sábados, às 17h. 
Convide seus pais para a reunião do Grupo de Pais, às 17h. 

 

“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. 
A vida passa não demore, encontre sua direção.” 

 SEJA DROGAS?   CIGARRO?   

   ALCOOLISMO? 

  DIGA               NÃO. 
VOCÊ É LIVRE PARA DECIDIR. 

Como conviver bem com as pessoas? 
 

 Todos os dias você observa o quanto as pessoas são diferentes: 
umas são falantes, desinibidas; outras são caladas, tímidas; umas são muito 
agitadas; outras são calmas; algumas são extremamente comunicativas, ex-
trovertidas; outras são mais calmas; algumas são extremamente comunicati-
vas, extrovertidas e tremem ao simples fato de ter que falar em publico... As 
pessoas extrovertidas de certa forma são mais ouvidas e notadas, enquanto 
as tímidas precisam fazer um grande esforço (que, as vezes, pode lhes pare-
cer sobre –humano) para se comunicar, para expor suas idéias, firmar o seu 
espaço. 
 Não sei em que categoria você se encontra, mas o que importa é 
nunca nos utilizarmos do pretexto de que ―sou assim mesmo‖ para prejudicar 
alguém, com a desculpa de que ―esse é o meu temperamento‖, ―não consigo 
ser diferente‖. 
 Façamos aos outros o que queremos que eles nos façam‖, disse 
Jesus, e se nós seguirmos esse ensinamento, assim como tantos outros que 
ele nos deixou, como: ―ama ao próximo como a si mesmo‖, ao longo de sua 
estada na Terra, tornaremos melhor o nosso mundo interior, espalhando-o 
também a nosso mundo exterior.  

 (Fatima Moura, parte do livro: O jovem quer respostas) 

Aprende — humildemente 
Ensina — praticando  
Confia — vigiando 
Recebe — distribuindo 
Atende — com gentileza 
Coopera — sem apego 
Socorre — melhorando 

Examina — salvando 
Esclarece — respeitoso 
Semeia — sem aflição 
Estuda — aperfeiçoando 
Obedece — prestativo 
Caminha — com Todos 

 

(André Luiz, do livro Agenda Cristã) 

Imperativos Cristãos 
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Inscrições através do mostrario2012@yahoo.com.br 
(de 1 de julho a 31 de agosto)  

 

 

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

Euripedes Barsanulfo  

 

CESSAÇÃO DO SOFRIMENTO 
 

Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, 

encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros 

são inócuos, e raros se apresentam como de eficiência incon-

testável. 

(...) O olvido do mal, com abandono de propósitos de 
vingança, é inadiável para alguém liberar-se de expressiva 
soma de sofrimentos. 

As idéias deprimentes, acalentadas como resultados do 
ressentimento ou do desejo de retribuição malévola, geram 
enfermidades que dilaceram os tecidos orgânicos e desconser-
tam os equipamentos emocionais. Enquanto vigem, demoram-
se os sofrimentos dominadores. 

Por sua vez, o remorso e o arrependimento das ações 
infelizes, a tristeza e os desgostos delas derivados constituem 
fatores mentais dissolventes que se instalam nas engrenagens 
da alma, provocando distúrbios psicológicos, físicos e morais 

de demorado curso. 
 

O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem ínti-
ma, clareando as sombras da angústia insistente que bloqueia 
a alegria de viver, produzindo sofrimentos injustificáveis. 

Cerrada a porta de uma afeição, agredido por um amigo 
desconhecido, deve-se sempre seguir adiante no rumo das 
outras, das inúmeras portas abertas que nos aguardam, e da 
compreensão fraternal para com o revel, considerando-o um 
enfermo ignorante do mal que o consome. 

A vida são as incessantes oportunidades que surgem 
pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. 
Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira 
podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é 
atitude de saudável sabedoria. 

Quando alguém se liberta do lixo mental, acumulado 
pela ignorância e pela futilidade, começa o seu restabeleci-
mento espiritual, e toda uma atividade nova se lhe apresenta 
favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde.(...) 

Do livro: Plenitude, capitulo IV. 

OFICINAS – violão/ teclado 

Gostaríamos de esclarecer que não damos aulas de 
violão e teclado no CELV. A oficina que acontece às terças-
feiras, a partir das 18h, está sobre responsabilidade do Departa-
mento de Arte/DEF. E, a coordenação é feita pelo Grupo de Arte 
e tem exclusivamente a função de preparar novos voluntários 
que possam atuar nesta área em nossa Casa . Por isso os inte-
ressados, jovens ou adultos, precisam ser frequentadores do 
CELV, estar participando da evangelização ou de algum grupo 

de estudo de nossa Casa. 

Além disto os interessados deverão, assim que aptos, se 
prontificarem a prestar serviços voluntários na evangelização de 
nossa Casa. Isso quer dizer: ―o pagamento será com o trabalho, 

retribuindo o que aprendeu.‖  

Neste segundo semestre não há vagas para as oficinas, 
o grupo já está completo. Esclarecimentos, procure a coordena-

ção do Grupo de Arte, aos sábados a partir das 17h. 

EVANGELIZAÇÃO DA FAMÍLIA 
"A missão educativa do Espiritismo junto às almas é tarefa por 
demais intensa, contínua e crescente, buscando revelar a verda-
deira luz e estimulando a fé junto aos panoramas regenerativos 
da Terra, onde somente um Mestre, que é Jesus, há de inspirar 
cada criatura em sua própria iluminação." Bezerra de Menezes 

mailto:mostrario2012@yahoo.com.br
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MISSÃO:  PATERNIDADE 
 

 Ser pai é missão com que o Senhor da vida 

brinda o homem, abençoando a sua masculinidade, 

homenageando a sua função cocriadora, ao lado da 

mulher, que se faz mãe, pelos vínculos carnais. 

Ser pai é ser protetor, guardião, amigo. Desde tempos 

muito antigos, essa figura foi tida como importante na 

formação dos filhos. 

 Remonta, há mais de 4 mil anos, um cartão 

escrito em argila, encontrado na Mesopotâmia, no 

qual um jovem de nome Elmesu homenageia seu pai, 

formulando votos de sorte, saúde e vida longa. 

Possivelmente, revivendo aquele gesto, no ano de 

1909, Sonora Luise, na cidade de Spokane, nos Esta-

dos Unidos, motivada pela admiração por seu genitor, 

decidiu homenageá-lo e criou o Dia dos pais. 

Não demorou muito para que outras cidades norte-

americanas se interessassem pela data que, no ano de 

1972, foi oficializada como festa nacional, pelo presi-

dente Richard Nixon. 

 A comemoração naquele país ocorre no tercei-

ro domingo do mês de junho, enquanto no Brasil pas-

sou a ser celebrada no segundo domingo de agosto. 

Atribui-se o seu surgimento ao publicitário Silvio Bhe-

ring e a primeira comemoração se deu no dia 14 de 

agosto de 1953, data dedicada, segundo a tradição 

católica, a São Joaquim, patriarca da família. 

 Ter um dia para receber homenagens é sem-

pre grato ao coração de quem ama. Momento especial, 

ao demais, para pensar e repensar a respeito dessa 

importante missão. 

 Nos dias em que se vive a tormenta dos vícios, 

do tóxico, em particular, que destroça a criança, ainda 

nas primeiras experiências infantis, é de nos questio-

narmos o que, na qualidade de pais, temos feito. 

Verdade que há uma grande preocupação com a ma-

nutenção doméstica e por vezes, o cansaço nos toma 

as forças. 

 Contudo, a presença paterna é imprescindível, 

ao lado da materna, no sentido de educar a prole, a-

companhar o passo dos pequenos e dos mocinhos. 

Fazer-se presente é preciso. Olhar nos olhos dos filhos 

para lhes sentir as realidades íntimas, por essas jane-

las da alma. 

 Renunciar a um lazer para estar com eles. 

Verificar seus compromissos escolares, participar de 

uma ou outra atividade social, a fim de que eles se 

sintam apoiados por sua presença. 

Dialogar com os filhos, ouvindo-lhes as opiniões sobre 

a vida, as pessoas, os fatos, cooperando no esclareci-

mento de equívocos, auxiliando-os a caminhar pelas 

vias do discernimento. 

*   *   * 

Com certeza, pai amoroso que você é, ama seus filhos. 

Contudo, não esqueça que o amor deve ser vigilante e 

perspicaz, para que, em seu nome, não se instale a 

insensatez e a sombra se estabeleça. 

Pense nisso e dê o melhor de si a esses rebentos, filhos 

de Deus, confiados aos seus cuidados pelo Pai excelso 

de todos nós. 

Pense: esta é a sua missão na qualidade de pai. 
Redação do Momento Espírita 

 
 

REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 
 

PROGRESSO DA LEGISLAÇÃO HUMANA 

 

794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pe-

las leis naturais, sem o concurso das leis humanas? 

“Poderia, se todos as compreendessem bem. Se 

os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A soci-

edade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias 

leis especiais.” 

795. Qual a causa da instabilidade das leis huma-

nas? 

“Nas épocas de barbaria, são os mais fortes, que 

fazem as leis e eles as fizeram para si. À proporção que 

os homens foram compreendendo melhor a justiça, in-

dispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais 

se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são 

as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornan-

do, conforme vão sendo feitas para todos e se identifi-

cam com a lei natural.” 

A civilização criou necessidades novas para o ho-

mem, necessidades relativas à 

posição social que ele ocupe. Tem-se então que 

regular, por meio de leis humanas, os direitos e deveres 

dessa posição. Mas, influenciado pelas suas paixões, ele 

não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a 

lei natural condena e que os povos riscam de seus códi-

gos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a 

mesma para todos; a lei humana é variável e progressiva. 

Na infância das sociedades, só esta pode consagrar o 

direito do mais forte. 

 

796. No estado atual da sociedade, a severidade 

das leis penais não constitui uma necessidade? 

“Uma sociedade depravada certamente precisa de 

leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a 

punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. 

Só a educação poderá reformar os homens, que, então, 

não precisarão mais de leis tão rigorosas.” 

 

797. Como poderá o homem ser levado a refor-

mar suas leis? 

“Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das 

coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda 

do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras 

reformará. Espera!” 

(O Livro dos Espíritos, parte III, lição. VIII) 

FRASE DO MÊS 
 

 “Os milagres do amor de Deus aconte-
cem amiúde, sem que as criaturas se dê-
em conta da sua ocorrência abençoada” 

 
Joanna de Ângelis 
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  Mensagem mediúnica 
 

SEMENTEIROS DO BEM  
Companheiros que estudam o Evangelho, 
Buscando a mesma Luz, 
Carreguem sempre consigo 
O amor que ensinou Jesus. 
  
Caminhem na mesma estrada, 

Unindo sempre as mãos, 
Levando a paz para todos 
Pois todos são nossos irmãos. 
  
Distribuam paz e sorrisos, 
Como Sementeiros do Bem, 
Fazendo o bem para todos 
Sem fazer mal a ninguém. 
 

Mensagem recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia 19 de 


