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VISITAS EXTERNAS, SEJA UMA VOLUNTÁRIO! 

(Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa) 
* Ação Cristã Vicente Moretti (ACVM) - 1ºs domingos, às 9h; 
* Colônia Curupaiti — 2ºs domingos, 8h;  
* Hospital Pedro de Alcântara — 3ºs sábados, 13h; 
* Visita fraterna — 4ºs sábados, 19h; 
* Abrigo de Idosos Lar de Otávio — 2ªs quartas-feiras, 14h30min; 
* Lar Maria Dolores e Meimei — Último domingo, 12h; 
* Campanha do Quilo - 3ºs domingos, 8h30min. 

Editorial 

Visão Espírita da Páscoa 
 

A Páscoa trata-se de uma festa religiosa, tradicionalmente celebrada 

por judeus e por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado 

é dis,nto entre esses dois grupos religiosos. Simboliza a libertação do 

povo hebreu da escravidão sofrida durante séculos no Egito, mas no Cris-

,anismo comemora a ressurreição do Cristo e celebra a con,nuidade da 

vida. 

O Espiri,smo não celebra a Páscoa, mas respeita as manifestações de 

religiosidade das diversas igrejas cristãs. Embora sendo uma Doutrina 

Cristã, entende de forma diferente alguns dos ensinamentos das Igrejas 

Cristãs. Na questão da ressurreição, para nós, espíritas, entendemos que 

não houve uma ressurreição corporal, Csica, mas sim com seu corpo espi-

ritual. Jesus não precisou derrogar as leis naturais do nosso mundo para 

firmar o seu conceito de missionário. A sua doutrina de amor e perdão é 

muito maior que qualquer milagre, até mesmo a ressurreição. 

Isto não invalida a Festa da Páscoa se a encararmos no seu simbolis-

mo. A Páscoa Judaica pode ser interpretada como a nossa libertação da 

ignorância, das mazelas humanas, para o conhecimento, o comporta-

mento é,co-moral. A travessia do Mar Vermelho representa as dificulda-

des para a transformação. A Páscoa Cristã representa a vitória da vida 

sobre a morte, do sacriCcio pela verdade e pelo amor. Jesus nos demons-

trou que não se consegue ex,nguir com as grandes ideias renovadoras, 

os grandes exemplos de amor ao próximo e de valorização da vida. 

A questão dos ovos, coelho, chocolate e outros, foram criações e 

adaptações da própria sociedade com o passar dos séculos, com fins di-

versos. 

Como a Páscoa Cristã representa a vitória da vida sobre a morte, que-

remos deixar firmado o conceito que aprendemos no Espiri,smo, que a 

vida só pode ser definida pelo amor, e o amor pela vida. Foi por isso que 

Jesus de Nazaré afirmou que veio ao mundo para que ,véssemos vida 

em abundância, isto é, plena de amor. 
 

Adaptado do texto original de autoria de Amilcar Del Chiaro Filho. 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

• Reuniões Públicas e Passes 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
Terças-feiras - 17h. 
 

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segundas-feiras – 20h. 
Terças-feiras – 09h e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 09h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

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

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª 
Idade) 
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato). 
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos). 
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato). 
 
• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. (Para jovens e adultos) 
Poesia - primeira sexta do mês, às 20h 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h.  
Juventude & pais - 17h.  
 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min.  
Segundas-feiras – 20h.  
 

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras — 10h30min. 
Terças-feiras — 20h 
Quartas-feiras —  18h 
Quintas-feiras – 10h30min e 19h30min 
 

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

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 09h 

Acesse nosso site www.celv.org.br 



    
 

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

 
  

ABRIL 

 

01 - Francinete Costa Maciel    
04 - Ivana Seixas da Silva Lima    
04 - Maria Tereza do N. Albuquerque    
04 - Paulo Cezar Martins de Souza    
05 - Maria das Dores Rosa Barros    
05 - Neuza Oliveira da Silva    
06 - Keila Maria de Freitas    
09 - Paulo Roberto Gomes Afonso    
10 - Osvaldo Vieira Peixoto    
10 - Rosana Seixas da Silva    
11 - Wilma de Oliveira Teixeira    
13 - Lilian da Silva Gomes    
13 - Maria Doroty da R. Famadas    
14 - Claudia de A. Vaz do Cabo    
14 - João Luiz Oliveira da Costa    
17 - Gertrudes Maria da Conceição    
19 - Rosana dos Santos Ferraz    
20 - Suely da Silva Ladeira    
21 - Jorge Pereira Rodrigues    
21 - Maria Cecilia dos Santos Costa    
24 - Marilia Tex Barbosa    
25 - Isabela Sgarbi de Carvalho    
25 - Vania Albuquerque de O. Garcia    
27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo    
27 - Giovanni Magalhães Silva    
29 - Ieda Maria Moraes de Oliveira    
29 - Lenice de Moura Bezerra    
30 - Carlos Antonio dos Santos    

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações:  
Em fevereiro/2015, recebemos:  297 kg de alimentos,  1290 pe-

ças de roupas,  84 pares de calçados,  38 bolsas/cintos,  95 mate-

riais de higiene e limpeza, 78 outros dona,vos. 

Dúvidas ou sugestões fale com a Diretoria 

diretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.br    

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
 

Sede própria: Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 Campo Grande - RJ 
• Diretor: Fabio Ferreira    • Redação: Consuelo Ferreira, Eduardo Ferreira, Marylin Fonseca, Madalena Gomes. 

• Revisão: Celia Evangelista  • Tiragem: 700 exemplares  • Circulação: interna mensal 
Editoração: Consuelo Ferreira •   Gráfica: Agil e Rápida, Tel.: (21) 2413-7176, E-mail: agilerapida@yahoo.com.br 

“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 

 
 

Centro Espírita Luz e Verdade 

Domingo – dia 12 de abril – Início às 12h 

Endereço: Rua Vitor Alves, 226 - Campo Grande 

 

Cardápio:  

“Nhoque com opção de molhos  

& acompanhamentos” 

Os convites já estão disponíveis em nossa Livraria R$ 12,00. 

(Não incluídos bebida e sobremesa) 

ANTECIPE A AQUISIÇÃO DOS CONVITES,  À VENDA EM 
NOSSA LIVRARIA 

Você precisa conversar?  

      Importante saber que, nossa Casa oferece atendimento fraterno a todos os que desejam 

conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompreensão, de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 



 

 

Dica do CELVINHO  
 

“Galinha Espiritinha” 
 

Autor: Luis Hu Rivas  
 

  A Galinha Espiritinha e o 
Galo Carijó queriam tanto ter 
mais um filho, mas não esta-
vam conseguindo. Depois de 
uma oração, uma surpresa! 
Conheça a história da reen-
carnação do Pintinho Amare-
linho. O que ocorreu com ele 
e o Galo Carijó na vida passa-
da? Como foi o seu encontro 
no mundo espiritual? E agora, 
o que acontecerá com a Gali-
nha Espiritinha? Edição bilín-
gue, no idioma espanhol. 
 
 
 Dica da LIVRARIA 

 

“Evangelho em Casa” 
 

Demonstra a necessidade 
e importância de cultivar os 
ensinamentos do Cristo aos 
familiares. Através da narra-
ção de cinco reuniões, apre-
senta a realização do Culto 
do Evangelho desde o prepa-
ro, a leitura e os comentários 
até a prece final. Inclui alguns 
contos ilustrados que facili-
tam a compreensão do evan-
gelho pela criança. Excelente 
material, destinado à toda 
família. 

Meimei 
Psicografia Francisco Cândido 

Xavier 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
ORAÇÃO FRATERNAL 

 

Irmão nosso, que estás na Terra, Glorificada seja 
tua vontade, em favor do Infinito bem. 

Trabalha incessantemente pelo Reino Divino, com 
tua cooperação espontânea. 

Seja atendida a tua aspiração elevada, com es-
quecimento de todos os caprichos inferiores. 

Tanto no lar da Carne, quanto no Templo do Uni-
verso. 

O pão nosso de cada dia, que vem do Celeste 
Celeiro, usa com respeito e divide santamente. 

Desculpa nossas faltas para contigo, assim como 
o Eterno Pai tem perdoado nossa dividas em comum. 

Não permitas que a tua existência se perca pela 
tentação dos maus pensamentos. 

Livra-te dos males que procedem do próprio cora-
ção. 

Porque te pertence, agora, a gloriosa oportunida-
de de elevação para o reino do poder, da justiça, da 
paz da glória e do amor para sempre. 

Emmanuel 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier 

 
 

... & Verdade 
 

PERANTE O TEMPO 
 

“Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo 
sempre está pronto.” — Jesus. 

(JOÃO, 7:6.) 
 

Em nenhuma condição, malbaratar o tempo com 
polêmicas e conversações estéreis, ocupações fanta-
sistas e demasiado divertimento. 
Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. 
Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que 

se proponha, revestindo-se do necessário discerni-
mento. 
“Fazer muito” nem sempre traduz “fazer bem”. 
Fugir de chorar o passado, esforçando-se por repa-

rar toda ação menos correta. 
O passado é a raiz do presente, mas o presente é a 

raiz do futuro. 
Afastar aflições descabidas com referência ao por-

vir, executando honestamente os deveres que o mun-
do lhe designa no minuto que passa. 
O “amanhã” germinará das sementes do “hoje”. 
Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no 

momento em que surjam, de vez que, posteriormente, 
o campo da experiência pode modificar-se inteira-
mente. 
Ajuda menos, quem tarde serve. 
Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, 

jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos 
outros. 
Quando procuramos o bem, o próprio bem nos 

ensina a encontrar o “tempo de auxiliar”. 
André Luiz 

Do livro: Conduta Espírita,  psicografia de Waldo Vieira. 

Divulgação 

Opções: Março &      

Abril 

TAMBÉM SOMOS LUZ 
(Mensagens mediúnicas de 

autoajuda)  
de Lúcia Caminatto pelo 
Espírito Irmã Maria do 

Rosário 
 

O ESCRITOR  -  UMA  
HISTÓRIA DE AMOR 

Romance  
De Gisete Marques 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

 

Em nossa Biblioteca você 
encontra livros, revistas, pe-
riódicos e DVDs espíritas, 
para empréstimo. A Bibliote-
ca funciona na Sala 02, e  
atende todos os dias, antes e 
após  as Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de   
novos voluntários. 

Sempre uma 

boa opção! 

Preço : R$ 15,00 

(cada opção) 
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Ins-tuições Espíritas aniversariantes 
 

07/04/1962 - C. E. Casa de Miguel. Rua Daniel Santos, 157 – Monteiro – Guara,ba – 53 anos; 

08/04/1923 – C. E. Discípulos de Jesus. Rua Amaral Costa, 52 – Campo Grande – 92 anos; 

09/04/1959 – Grupo E. Missionários da Luz. Rua do Fomento, 600 – Santa Cruz – 56 anos; 

14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz. Est. do Lameirão Pequeno, 758 – Campo Grande –23 anos; 

18/04/1950 – Assoc. Filantrópica Cristã E. Ismênia Ribeiro. Travessa Aurora, 52 – Areia Branca – Santa Cruz. 65 anos; 

18/04/1996 – C. E. Esperança com Jesus. Rua 73, lt.06 – Q.91 – Jd. N. S. das Graças – Campo Grande – 19 anos; 

19/04/1959 – C. E. Discípulos de Bezerra de Menezes. Rua Primeira, 258 – Santa Cruz – 56 anos; 

 

Notícias do Movimento Espírita 

LIMPEZA DO CELV 
 

 

 

  Nossa Casa 

realiza, sema-

nalmente, a 

limpeza de 

seus diversos setores. 
 

Os dias de encontros são: 

◊ Todas às 2ªs  e  4ªs  

 sextas-feiras. 

◊  Todos os 1ºs  e 3ºs   

sábados do mês. 
 

Horário: sempre às 8h da ma-

nhã. 
 

PRECISAMOS URGENTE DE  
NOVOS VOLUNTÁRIOS! 

 

 

Não precisa avisar, basta 

vir no dia. 

 

Agradecemos a todos !!! 
 

    
    
    
    
    
    

Local: Centro Espírita Luz e Verdade (CELV) 
    

Tema:  

O COMPROMISSO DO ESPÍRITO NA  
TRANSFORMAÇÃO DO SER 

 

Domingo: 19 de abril 
 

• Recepção: a partir de 8h da manhã. 
• Início: 9h (na reunião pública, no salão). Término: 17:30 

 
Para os que desejam evangelizar!! 

 

Faça sua inscrição em nossa Livraria ou pelo site. 
(www.celv.org.br)  

 
 

Esperamos por você!!! 
 

OBS: 
1) Serviremos almoço para todos os participantes (a contribuição 

é voluntária). 
2) Solicitamos, carinhosamente, não trazer crianças para o even-

to. 
3) Sugerimos roupas confortáveis para possibilitar melhor apro-

veitamento das vivências e sensibilizações. 

 

CURSO E SENSIBILIZAÇÃO PARA  
EVANGELIZADORES  2015 
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Mensagem mediúnica 
 

A CONSTRUÇÃO DO BEM  
 

Libertem-se companheiros das críticas e opiniões fúteis e inúteis que apenas ser-
vem para alimentar a onda deflagrada contra o Brasil nos momentos atuais, que liberam ódios e agem 
contra o progresso moral que estamos fadados a seguir. 

 Forças ocultas iniciam os primeiros passos dados contra a Luz do Senhor. Porém, a Falange Maior 
do Bem, com as Sentinelas do Cristo, põem-se em alerta para evitar danos maiores. 

Não se aflijam, creiam que o bem sempre haverá de caminhar na dianteira da evolução. Somos todos 
filhos de um só Pai e, portanto, uma família única, composta de criaturas com opiniões e liberdade de 
agir e pensar diferente. 

Façamos a nossa parte na construção do bem. Oração, caridade, indulgencia e fé. 
Liberdade, enfim, Senhor. 

Mensagem recebida no CELV, dia  07 de março de 2015. 

 

“A educação mediúnica, aliada à melhoria interior, sob o ponto de vista moral, possibili-
ta, indiscutivelmente, a disciplina do comunicado. O médium negligente, ainda 
não suficientemente educado, favorece a turbulência nas comunicações de 
Espíritos violentos. Sem exigir-se o impossível dos médiuns, porque ninguém 
se julgará com direito, em sã consciência, a semelhante exigência, é justo lhes 
seja lembrado que o aprimoramento espiritual, o devotamento, a bondade... 
com todos e o desejo de servir conduzem o medianeiro ao maior controle 
da própria vontade, assegurando, assim, o êxito da tarefa.” 

Do livro: Estudando a mediunidade, Martins Peralva (capitulo 9) 

Abdicar-se de si mesmo é a maior prova de amor ao próximo. 

No combate ao egoísmo, trabalha o homem de bem em auxiliar os seus semelhantes. Não pensa em 
suas próprias necessidades, pois vê nos outros o que carece. Leva os momentos de sua vida a dar o 
conforto aqueles que sofrem. Gasta suas energias em levar o amor, o consolo aos que lutam por um pão. 
Deixa de lamentar, para doar. Já não vê suas próprias necessidades no dia a dia, pois somente existem 
aqueles que carecem de amor. Já não chora por compreensão, já não ora por si, mas somente pelos ou-
tros. Existe não para si, mas para servir. 

Não se vê, na atualidade, cortejos a levar o ódio e a guerra como antes, pois o amor chega a todos 
em forma de Lei do Espírito que deseja alcançar a luz. 

Ó Espíritas, ó ateus, ó homens que buscam na Religião a sua salvação, não olvidei o Mandamento 
Maior que nos foi legado de “Amar ao próximo como a si mesmo”, pois, fora da caridade não há salva-
ção. Não a caridade que serve esmola, mas a que acalenta e acalma, ameniza a dor de quem chora. 

Sois felizes por existirem, não percais a oportunidade de servir. Fechai os olhos para as vossas ne-
cessidades e buscai nos vossos irmãos aquilo que em vós sobra, o entendimento que já conquistais no 
Evangelho do Pai. 

Teremos um futuro melhor, quando melhor se sentir cada um que se encontra ao nosso lado. 

Paz a todos neste mundo de dor e aprendizado. 

José Medeiros. 

Mensagem recebida no CELV, dia 06 de dezembro de 2014 

OBS:  José Medeiros foi fundador e primeiro presidente do Centro Espírita Luz e Verdade. 



 

Aos sábados 
 

Infância & bebês -  15h 
Grupo de Pais/responsáveis  - 15h 
 

Mocidade (a par-r dos 11 anos) - 17h 
Grupo de Pais/responsáveis - 17h 

 

 

Durante as reuniões - Infância   
 

Quartas e sextas-feiras -   20h 
Domingos - 9h 
 

   Quando você ensina, transmite. Quando você 
educa, disciplina. Mas, quando você evangeliza, 

SALVA."               Amélia Rodrigues 
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Trazer Jesus para mais perto de nós. 
 
Fomos criados simples e ignorantes, e imortais, com o compromisso do 

aperfeiçoamento. Nossas experiências nos auxiliam nessa transformação. 
Junto com a potencialidade do bem, Deus nos deu o livre arbítrio, liberda-
de no agir e no pensar, para valorizar cada conquista nossa. Passamos 
por trajetórias diversas, para que hoje possamos identificar quem somos e 
o que viemos fazer neste Planeta, de expiações e provas, ouvindo, assim, 
sutilmente, as palavras de Jesus: "Conhece-te a ti mesmo". Para conhe-
cermos a nós mesmos é necessários que abramos os olhos de ver, para 
observar o que trazemos, o que sentimos e o que escolhemos viver, e como vivemos. Aguçarmos os ouvi-
dos de ouvir, com atenção no que os outros dizem sobre nós - positivo e negativo - para avaliarmos e 
buscarmos conclusões. Ouvidos limpos de qualquer desejo de defesa ou justificativa. Ouvidos também 
para ouvir o que nossos corações falam sobre nós. Com atenção a essas características, conseguiremos 
nos conhecer melhor e decidir pela transformação do homem velho, que antes agia pela lei de Talião - 
olho por olho e dente por dente -, para experimentar a lei do amor, que é oferecer a outra face, amar o 
próximo como a si mesmo, perdoar e ter "indulgência para com as imperfeições alheias"... Tudo isso só é 
possível quando percebemos que somos todos espíritos a caminho da evolução. Ao retornarmos do mun-
do espiritual, trazemos na bagagem grandes compromissos com a regeneração do ser, e isso consiste 
em nos reconciliarmos com adversários do passados e do presente; dedicação à religiosidade; conduzir 
ao caminho do evangelho seres que nos chegam à vida, sejam filhos, irmãos, cônjuges, pais...; reconhe-
cermo-nos como seres espirituais capazes de transformar nosso ambiente mental e espiritual. Trazer 
Jesus para mais perto de nós. 

Por Fabíola Coutinho. 

Convite à Evangelização Espírita 

Família Evangelizada, Sociedade Equilibrada 
“Quanto mais cedo regar o pensamento do espírito com as luzes da verdade, maiores serão 
suas possibilidades de acerto na expansão de suas potencialidades... É preciso estimular o 

espírito a pensar no ser que é.” 

Equipe de Eurípedes Barsanulfo 

 

É importante que Pais e/ou responsáveis 
mantenham a assiduidade, e também a pontu-
alidade durante todo o ano na evangelização.  

Servimos de exemplo e somos os primeiros 
educadores de nossos filhos. 

 Contamos com a colaboração de todos para 
que todo o esforço de evangelizar não seja 
desperdiçado! 

 

Atenção evangelizadores para o 

CIPE 2015 
Domingo, 17 de maio 

 
É necessário fazer as inscrições  

para  par-cipar! 
Aguarde mais informações ou procure a coor-

denação da evangelização de família. 
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DOENÇAS FÍSICAS E MENTAIS 
 

A expressiva soma de atividades físicas e mentais atesta 
que o homem é um ser inacabado. A sua estrutura orgânica 
aprimorada nos milênios da evolução  antropológica, ainda 
padece a fragilidade dos elementos que a constituem. Vulnerá-
vel a transformações degenerativas, é tecido que reveste o 
psiquismo e que através dos seus neurônios cerebrais se ex-
terioriza, afirmando¬-lhe a preexistência consciencial, inde-
pendente das moléculas que constituem a aparelhagem mate-
rial. A consciência, na sua realidade, é fator extrafísico, não 
produzido pelo  cérebro, pois que possui os elementos que se 
consubstanciam na forma que lhe torna necessária à exteriori-
zação. Essa energia pensante, preexistente e sobrevivente ao 
corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas, 
que lhe constituem processo de aquisição de conhecimentos 
e sentimentos, até lograr  a sabedoria. Como consequência, 
faz-se herdeira de si mesma, utilizando-se dos recursos que 
amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a 
etapa. Em razão disso, podemos repetir que somente “há do-
enças, porque há doentes”, isto é, a doença é um efeito de 
distúrbios profundos no campo da energia pensante ou Espíri-
to. [...] As doenças orgânicas se instalam em decorrência das 
necessidades cármicas que lhe são inerentes, convocando o 
ser a reflexões e reformulações morais proporcionadoras do 
reequilíbrio. Nas patologias congênitas, o psicossoma impõe 
os fatores cármicos modeladores necessários à evolução, sob 
impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a 
reincidência no fracasso moral. Assim considerando, à medida 
que a Ciência se equipa e soluciona patologias graves, criando 
terapias preventivas e proporcionando recursos curativos de 
valor, surgem novas doenças, que passam a constituir-se tre-
mendos desafios. Isto se dá, porque, à evolução tecnológica e 

científica da sociedade não se apresenta, em igual correspon-
dência, o mecanismo de conquistas morais. O homem con-
quista o exterior e perde-se interiormente. Avança na hori-
zontal do progresso técnico sem o logro da vertical ética. No 
inevitável conflito que se estabelece — comodidade e prazer, 
sem harmonia interna nem plenitude — desconecta os cen-
tros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agresso-
res novos, aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arqui-
pélagos celulares. Outrossim, as tensões, frustrações, vícios, 
ansiedades, fobias facultam as distonias psíquicas que são so-
matizadas aos problemas orgânicos ou estes e suas sequelas 
dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Todo 
equipamento para funcionar em harmonia com ajustamento, 
para as finalidades a que se destina, exige perfeita eficiência de 
todas as peças que o  compõem. Da mesma forma, a maquina-
ria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica 
e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que acio-
na. Nessa interdependência, a vibração mental do homem é-
lhe propiciadora de equilíbrio ou distonia, conscientemente 
ou não. Sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza 
e submete os implementos físicos ao seu comando, produzin-
do efeitos de saúde, por largo período, não indefinidamente, 
face à precariedade dos elementos construídos para o uso 
transitório. [...] Na sua essência, a energia pensante possui os 
recursos divinos que deve exteriorizar. Para tanto, à seme-
lhança de uma semente, somente quando submetida à germi-
nação faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, 
até então adormecidos ou mortos. A morte da forma desata-
lhe a vida latente. A mente equilibrada comandará o corpo em 
harmonia e, nesse intercâmbio, surgirá a saúde ideal. 

 
Do Livro: O Homem Integral 

Grupo de Poesia Espírita no Celv 

Trata-se de um  setor do GAAF  que  se  volta para a arte literária, um ponto de encon-
tro mensal daqueles que sabem o  valor  e  a  importância  da  poesia  para  a evangelização 
dos nossos corações.  

O grupo reunir-se-á toda primeira sexta-feira do mês, das 20 às 21h30min, na sala 12.  

Arte Espírita  
“ O Espiritismo vem abrir para a arte, novas perspectivas, horizontes sem limites.”  

Léon Denis 

Ensaios do CORAL Espírita de Campo Grande (COROCGRAN)  

 Agora é no CELV, sempre nos segundos e quartos domingos do mês, das 15h 
às 18h. Podem participar todos os espíritas, de qualquer Casa, desde que par-
ticipem de alguma atividade ou grupo de estudos.  
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – ABRIL de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
06 O dever. E.S.E., cap. XVII, item 7 

  
Regina Ferreira Francinete Costa Maria Cecília 

13 Ciclo de palestras: “Homenagem à Codificação” 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 

José Marques Ivete Zampa Elias de Souza 

20 Paixões. L.E., Q. 907 a 912 Cleide Araújo Lucas Francisca Brilho 

27 A virtude. E.S.E., cap. XVII, item 8 Cláudia Costa Inês Marques Maria Cecília 

  
TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
07 Mundos Inferiores e Mundos Superiores. 

E.S.E., cap. III, itens 8 – 12 
Inês Marques e 
Tânia Cristina 

Tânia Maria Josélia Bento 

14 “Homenagem à Codificação” - O que é o Espiritismo? Denise Neves Rosane Peixoto Diana Harler 

21 Da Encarnação dos Espíritos.  L.E., cap. II, Q. 132 a 146 Creusa Branco Tânia Cristina Erli Dimas 

28 Mundos de Expiações e de Provas. 
E.S.E., cap. III, itens 13 a 15 

Eduardo Ferreira Claiton Ricardo Tânia Maria 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Perdão das ofensas. E.S.E., cap. X, itens 14 - 15 Allan de Souza Ivonete Belo Creusa Branco 

08 Anjos da guarda. Espíritos protetores, familiares e simpáti-
cos. L.E., Q. 489 a 521 

Fabio Ferreira Roberto Maia Erli Dimas 

15 Ciclo de palestras: “Homenagem à Codificação” 
 O céu e o inferno”. 

Valmir Freitas Eduardo Ferreira Nadja de Castro 

22 A indulgência. E.S.E., cap. X, itens 16 a 18 Vítor Velasquez Nadja de Castro Robson Santise 

29 Pressentimentos. L.E., Q. 522 a 524 Robson Santise Creusa Branco Ivonete Belo 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 Relações e simpatia e antipatias entre os espíritos. 

Metades eternas.  L.E., Q. 291 a 303 
 Icléia Nogueira Simone Lima Maria Cecília 

  

09 
  

Instruções dos Espíritos - O homem no mundo. 
E.S.E., cap. XVII, item 10 

Sebastião 
Amorim 

Maria Inês Luciene Bahiense 
  

16 Ciclo de palestras: “Homenagem à Codificação” 
 O livro dos Médiuns”. 

Alberto 
Milhomens 

Sônia Rosário Diana Hasler 

23 Comemoração dos mortos. Funerais. L.E., Q. 320 a 329 
  

Marcelo Pacheco Luciene Bahiense Simone Lima 

30 Instruções dos Espíritos - Cuidar do corpo e do espírito. 
E.S.E., cap. XVII, item 11 

Célia Evangelista 
  

Fernanda Portugal Lúcia Helena 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Derradeiros passos de Jesus. 

  
Eduardo Ferreira Célia Evangelista Beti Brisse 

10 A piedade. E.S.E., cap. XIII, item 17 
  

Alan Faria Simone Lima Erli Dimas 

17 Ciclo de palestras: “Homenagem à Codificação” 
A Gênese”. 

Ingrind Tagomori Beti Brisse Célia Evangelista 

24 Obstáculos à reprodução. Casamento e celibato. 
L.E., Q. 693 a 699 

Nilbe Brilhante Josélia Bento Dora Rosa 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 Observai os pássaros do céu. E.S.E., cap. XXV, itens 6 a 8 Josélia Bento Alberto Milhomens Cláudia Márcia 

12 Ciclo de palestras: “Homenagem à Codificação” 
 Livro dos Espíritos”. 

Valmir Freitas Fabio Ferreira Simone Lima 

19 O compromisso do espírito na transformação do ser. (DEF) 
  

Simone Lima Keila Freitas Josélia Bento 

26 Objetivo da encarnação. A alma. L.E., Q. 132 a 146 
  

Renato Mayrink Cláudia Márcia Elias de Souza 


