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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 

A Doutrina Espírita tem uma valiosa contribuição em favor da ex,nção 

dos preconceitos raciais, revelando que somos todos Espíritos em evolu-

ção, subme,dos à experiência reencarnatória, e que podemos ressurgir 

na Terra como negros, brancos ou amarelos, em qualquer con,nente ou 

região, de conformidade com nossos compromissos e necessidades. 

Saibamos que Deus não nos dis,ngue pelos corpos, e que todos os 

homens são iguais na balança Divina e só as virtudes nos dis,nguem aos 

olhos de Deus. 

Não há porque cul,var discriminações, não só porque temos todos a 

mesma origem, que se perde na noite dos tempos, mas sobretudo por-

que a Lei Divina determinará implacavelmente que reencarnemos entre 

aqueles que discriminamos. Há inúmeros relatos em obras mediúnicas, 

dando-nos noCcias de fazendeiros que judiavam dos negros. Retornaram 

como escravos africanos. An,-semitas voltam como judeus para sen,r na 

própria pele o que é esse preconceito. Da mesma forma, judeus convic-

tos de que pertencem a uma raça superior, escolhidos por Deus, ressur-

gem no seio dos povos que julgam inferiores. 

Aprendemos com Jesus que o amor ao próximo equivale a amar a 

Deus. Isso significa que é absolutamente impossível reverenciar o Criador 

discriminando suas criaturas.  
  

Extraído e adaptado de textos do “Evangelho Segundo o Espiri,smo” e do 

autor Richard SimoneJ. 

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 
Sábados — 09h. 
 

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

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 09h Acesse nosso site www.celv.org.br 



Dica do CELVINHO  
 

“Meu Pequeno Evangelho - 
Livro de Atividades” 

Maurício de Sousa  
 

Lindas mensagens de amor com 
os personagens mais queridos do 
Brasil. Divirta-se com a turminha, 
fazendo atividades incríveis e co-
lando lindos adesivos. Contém oito 
máscaras e trinta adesivos. 

   
Dica da LIVRARIA 

“A Complexidade da Prática 
Mediúnica” 

 

Esta obra traça a linha históri-
ca dos fenômenos mediúnicos, da 
Pré-História até o século XX, de-
talhando as principais bases de 
conhecimento para sua prática 
segura. Os detalhes aparentemente 
complexos são desmistificados 
com sensibilidade e as informações 
necessárias são apresentadas para 
que a mediunidade seja compreen-
dida e legitimamente utilizada na 
Seara de Jesus. A complexidade da 
prática mediúnica contém a descri-
ção do conjunto de fenômenos 
somente explicáveis se analisados 
sob os aspectos do trabalho har-
mônico da parceria entre médiuns 
e Espíritos. Duas mentes unidas, 
num esforço conjugado, produzin-
do fatos psíquicos que outrora 
nem sempre eram bem entendidos 
pela maioria das pessoas. O propó-
sito deste livro é oferecer ao leitor 
informações sobre fatos e teorias 
que o ajudem a melhor compreen-
der os resultados de uma interação 
transcendente de sensações e per-
cepções entre dois mundos de 
vibrações bastante diferenciadas 
em seu teor e grandeza. 

 
Waldehir Bezerra de Almeida  
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Fragmentos de  
 

Luz... 
TRABALHO NOSSO 

 

Não te aflijas sobre a destinação do mundo. 
A Eterna Sabedoria conhece o que deve ocorrer à 
vida planetária. 
Agora é nosso tempo. Hoje é o dia em que nos com-
pete fazer o que deva ser feito. 
As criaturas que te pedem apoio, o lar que sustentas, 
as obrigações que assumistes, a causa que enobre-
ces são, em si, o quadro dos desígnios superiores 
que precisas atender. 
Entesoura a cultura que desejas. Antes de tudo, po-
rém, atende aos deveres que te fazem essenciais. 
 

Emmanuel 
Do livro: Sinais de Rumo. 

 

... & Verdade 
 

AO MÉDIUM ESPÍRITA 
 

No campo do mundo, todos são Médiuns, principal-
mente, se considerarmos a influência do  Plano Espi-
ritual sobre as criaturas que se movimentam no Plano 
Físico, como verdadeiros ímãs, atraindo as limalhas 
com que se afinam. 
Entretanto, no campo tão complexo da Mediunida-

de, ergue-se o Médium Espírita com responsabilidade 
mais acentuada. E por quê? 
Porque a ele é dada a luz do esclarecimento como 

base de sustentação de todo serviço que lhe caberá 
realizar, a partir do momento em que ele assume sua 
posição de medianeiro, para socorro ou esclareci-
mento, para alívio e conforto das dores humanas. 
Ele — o Médium Espírita — não poderá dizer que 

não conhece suas verdadeiras responsabilidades 
frente às necessidades de seus irmãos encarnados 
ou desencarnados, porque o Livro Espírita aí está 
cada vez mais difundido, para lhe dar a orientação 
necessária. 
(...) O Médium Espírita, portanto, não poderá dizer 

não sei, sem se comprometer com a acomodação e o 
desculpismo. 
(...) O Médium Espírita saberá preparar sua mente 

para oferecer campo fácil à atuação dos que por ele 
desejam levar consolo e esperança aos corações 
aflitos e descrentes. 
(...) Estudemos, trabalhemos servindo, mas busque-

mos na Doutrina Espírita o apoio permanente para 
não nos desviarmos dos objetivos que traçamos an-
tes de voltar à abençoada escola de aperfeiçoamento 
que é a Terra. 
E sobretudo não esqueçamos que Jesus nos colo-

cou a todos como seus cooperadores na tarefa de 
renovação do Espírito Humano. 
Espíritos comprometidos com o Bem, embora ainda 

desencarnados, estamos tentando, de mil maneiras, 
corresponder às esperanças de nosso Amado Mestre. 
E vós? 

Aurélio. 
Do livro: Aos Médiuns com Carinho.. 

Divulgação 

Novidades no Novidades no Novidades no Novidades no 
Clube!Clube!Clube!Clube!    

A partir do mês 
de 

 agosto  

o Clube do  
Livro passará a 

ser mensal e 
com apenas a 

opção de 1 livro. 

 

 
 
 

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! 



    
 

“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! 

  
 

AGOSTO 
 

02 - André Luiz Augusto 
02 - Roosevelt Nunes Mendonça 
04 - Suely Pinto Pereira Dias  
06 - Alvaro Tomaz Clementino 
07 - Marilene Barbosa Soares 
07 - Naldio Carvalho Barbosa    
08 - Edineide da Silva    
08 - Maria da Glória Borges    
09 - Cláudio Pires da Silva    
12 - Sonia do Rosario    
13 - Fernanda Fernandes    
15 - Fernando de Oliveira da Silva    
15 - Maria da Glória de Souza Vieira 
16 - Elizabeth Jabor Rosa    
17 - Edinéia de Souza Nunes    
18 - Neusa Gonelli Martins de Souza 
19 - Cristian Regina de L. Leandro    
22 - Maria Joaquina da Silva    
22 - Wilson Alves de Souza    
24 - Aida de Andrade S. Milhomens    
25 - José Edmilson dos Santos    
26 - Maria das Graças do C. Barbosa 
27 - Fabiola dos Santos Coutinho    
28 - Alexandre da Silva Salles    
31 - Ivete Zampa de Aquino 

Diretoria de Assistência e Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações:  

Em junho/2015, recebemos:  306kg de alimentos,  1169 peças de 

roupas,  144 pares de calçados,  35 bolsas/cintos,  67 materiais de 

higiene e limpeza, 18 cobertores, 64 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: Madalena Gomes • 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” 

Você precisa conversar?  

      Importante saber que nossa Casa oferece atendi-

mento fraterno a todos os que desejam conversar, 

aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompre-

ensão ou de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 

 

Necessitamos de voluntários para a Livraria 
e Biblioteca de nossa Casa. 

Se você já frequenta a Casa há algum tempo e 
participa ou já participou de algum grupo de es-
tudo, passe na Livraria e preencha uma ficha 
para disponibilidade e avaliação. 

Seu trabalho será muito bem-vindo! 
Deseja colaborar com 

doações?  
 

Você pode tornar-se um 
associado contribuinte. 

 
Informe-se.       

Novo Associado 

 O novo associado deve passar na  Livraria para receber o 

exemplar  do Estatuto e ,rar suas dúvidas. 
 

• Alan de Abreu Chaves 
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Ins0tuições Espíritas aniversariantes 
 

01/08/1943 – C. E. Luz e Caridade de Santa Cruz. Rua Gen. Olímpio, 607 – Santa Cruz – 72 anos; 
05/08/1979 – A Minha Casa. Est. do Moinho, 135 – Campo Grande- 36 anos; 
16/08/1962 – União E. Paulo, Dimas e Madalena. Rua Boiobi, 2102 – Bangu – 53 anos; 
21/08/2004 – Centro de Atividades Espíritas. Av. Ribeiro Dantas, 210 – Bangu – 11 anos; 
25/08/1970 – C. E. Ernesto Fagundes Varela. Rua Carmélia Duarte, 14 – Sepetiba – 45 anos. 

LIMPEZA & Manutenção do 
CELV 

 

  Nossa Casa realiza, semanal-
mente, a limpeza de seus diver-

sos 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 manhã. 

PARTICIPE DESTA CAMPANHA! 
 

Doe agasalhos,     
    meias, cobertores... 

 
Doe também 

sorrisos, abraços e 
carinhos! 

Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015    
As inscrições continuam pelo site: ceerj.org.br/congresso 

Domingo,  23 de agosto de 2015, das 13h às 19h 

Palestrantes: 
Divaldo Franco, André Trigueiro, José Carlos De Lucca, Cristiane Niero 
Apresentação Musical de Leila Pinheiro 
Local: Citibank Hall –  Barra da Tijuca 

Informações no site: www.cejabarra.org 

Os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens; é pelos seus vícios que prejudicam 
uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interes-
ses produzirá incessantemente misérias. 

Boas leis contribuem, sem dúvida, para o melhoramento do estado social, mas são 
impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque apenas comprimem 
as más paixões, mas não as aniquilam; são antes repreensivas do que moralizadoras; 

reprimem atos maus, que se tornam mais salientes, sem lhes destruir as causas. 
Além disso a bondade das leis está em relação com a bondade dos homens; enquan-
to estes estiverem dominados pelo orgulho e egoísmo, farão leis, que aproveitem às 
ambições pessoais (...)”                            (Obras póstumas - Preâmbulo -  “Credo espírita”) 
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Mensagem mediúnica 
 

 

MENSAGEM DE UM MENESTREL 
 

Senhoras e Senhores, 
Eu sou um menestrel. 
Um pouco de poeta, cantador, Encantador!!!! 
E estou muito feliz, até um pouco sem jeito... 
Vontade de muito cantar, 
Vontade de muito falar. 
E para cada um de ti sorrir, isto não se pode parar... 
Sou um enviado do Senhor, 
Pra lembrar: 
Que pela manhã em revoada,  
Bandos de pássaros em revoadas, 
Fazem acordar a madrugada! 
Que há estrelas no céu, 
E aquelas tão belas do mar. 

Que há as flores, 
E para cada uma delas  
O beija-flor! 
Trazendo e levando vida em cor. 
E que há o chão que pisa, que 

planta e que colhe. 
E que há de se cuidar! 
E nesta hora aqui estou, 
E quero muito, muito lhe  
Irradiar esta canção de luz, 
Esta semente de paz, 
Esta alegria, em cor e em cada coração. 
Querendo que se forme uma oração. 
E que cada um louve sempre, 
O Deus Pai Meu e teu Criador. 
Eu disse Criador de Amor!!! 
 

Um amigo. 
Recebida no CELV, em julho de 2015. 

 A  mediunidade é uma ferramenta indispensável na evolução do Espírito na Terra? 

 

“A mediunidade como possibilidade de registrar o mundo invisível, em razão dos implementos psíqui-
cos da criatura, é inerente ao ser humano. Todos a possuem nos graus mais variados. 
É uma condição humana inalienável. 

A atividade mediúnica, correspondendo a um compromisso assumido pelo individuo 
na pátria espiritual para contribuir de  alguma forma com as ações do bem no mundo, 
essa não é ferramenta indispensável à evolução. É uma opção da alma,  feita antes da 
sua  reencarnação - quando a criatura se depara com o conjunto de comprometimen-
tos que assumiu   com as leis de Deus, quando analisa  equívocos e omissões por   ela   
vividos - ou uma sugestão benfazeja dos mentores que orientarão a sua encarna-
ção(...)                                                                                              (Raul Teixeira)  

Evangelho no Lar e no Coração 

 

“Trabalhemos pela implantação do Evan-
gelho no Lar, quando estiver ao alcance de 
nossas  possibilidades. (...)Trazer as clarida-
des da Boa Nova ao templo da família é 
aprimorar todos os valores que a experi-
ência terrestre nos pode oferecer.” 

(Bezerra de Menezes) 

Novos Grupos  

SÁBADOS - às 9h 

SEGUNDAS - às 10h30 

PARTICIPE. ESTUDE! 

OS OBREIROS DO SENHOR 
 

Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da Humanidade. Ditosos 
serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade! 
Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. (...) 

Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devota-
mento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem 
diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. 
Cumprir-se-ão estas palavras: "Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus."  

 
O Espírito de Verdade. (Paris, 1862.) (O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XX) 



Aos sábados 
Infância & bebês -  15h 

Grupo de Pais/responsáveis - 15h 
 

Durante as reuniões públicas - Infância   
 

Quartas e sextas-feiras - 20h 

Domingos - 9h 

6 L U Z  &  V E R D A D E  AGOSTO 2015 

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 

O Espiri0smo oferece ao jovem um projeto ideal de vida, explicando-lhe o obje0vo real da exis-

tência na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e, depois, fora dele, como um todo 

que não pode ser dissociado somente porque se apresenta em etapas diferentes. Explica-lhe  que o 

Espírito é imortal e a viagem orgânica cons0tui-lhe recurso precioso de valorização do processo 

ilumina0vo, libertador e prazenteiro.         (Joanna de Angelis, no livro Adolescência e Vida - capítulo 1) 

Quando você ensina, TRANSMITE. Quando você educa, DISCIPLINA. 

Mas quando você evangeliza, SALVA. (Amélia Rodrigues) 

Família anterioridade e progressividade do ser. 

“E chegaram sua mãe e seus irmãos e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um grande número de 

gente, e lhe disseram: Olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora”. “E ele respondeu, dizendo: Quem é minha mãe, e quem são meus 

irmãos?”   (Matheus) 

Essa é uma das passagens de Jesus que poderia ser má interpretada, mas em nenhum momento nos-

so Mestre estava se desfazendo de seus laços familiares. Jesus quis transmi,r que sua família também 

eram aquelas pessoas que ali estavam compar,lhando de seus ensinamentos, buscando alcançar os 

mesmos ideais. Naquele lugar exis,a também uma família não baseada na parentela corporal, mas na 

espiritual, a qual divide semelhanças na moral. 

A família é a base para qualquer homem, seja no sen,do moral ou material, de modo posi,vo ou ne-

ga,vo, é ela que vai influenciar parte de nossas escolhas na existência Osica. São as pessoas que nos 

acolhem, através das reencarnações, a família onde vamos encontrar amigos e inimigos para ressarcir 

erros do passado e aprender a conviver. A família é uma ideia genial que, se vista pelo âmbito   reencar-

natório, tem uma beleza muito mais reluzente da grandeza de Deus. Ele nos da a oportunidade de de-

pender de quem nunca permi,ríamos depender; de conviver com aquele que desprezamos; de apren-

der a amar aquele que desejamos odiar e através desse grande laço familiar que formamos, através das 

reencarnações, que a humanidade chegará a ser uma família universal. 

A família é uma oportunidade divina para o espírito crescer individualmente, e, principalmente, em 

cole,vidade, pois nenhum espírito alçou as alturas sem amar ao próximo. 

(Colaborou nesta edição Blandina Gonçalves, evangelizadora da Mocidade Espírita Ezequiel / CELV). 
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DEVERES DOS PAIS 
 

Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscri-
tos na consciência. Evidentemente as técnicas Psicológicas 
e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres 
para o êxito desse cometimento. Entretanto, o amor — 
que tem escasseado nos processos modernos da educação 
com lamentáveis resultados — possui os elementos essen-
ciais para o feliz desiderato. 

No compromisso do amor, estão evidentes o Compa-
nheirismo o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência e 
a energia moral de que necessitam os filhos, no longo pro-
cesso da aquisição dos valores éticos, espirituais, intelectu-
ais e sociais. No lar, em consequência, prossegue sendo na 
atualidade de fundamental importância no complexo meca-
nismo da educação. 

Nesse sentido, é de essencial relevância a lição dos 
exemplos, a par da assistência constante de que necessitam 
os caracteres em formação, argila plástica que deve ser 
bem modelada. No capítulo da liberdade, esse fator basilar, 
nunca deixar esquecido o dever da responsabilidade. Liber-
dade de ação e responsabilidade dos atos, ajudando no 
discernimento desde cedo entre o que se deve, convém e 

se pode realizar. 
(...) Nem o excesso de severidade para com ele, nem o 

acúmulo de receios injustificados, em relação a ele, ou a 
exagerada soma de aflição por ele. Fala-lhe de Deus sem 
cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilan-
te, que lhe deve lucilar no íntimo como farol de bênçãos 
para todas as circunstâncias. Ensina-lhe a humildade ante a 
grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização 
preciosa das concessões divinas. O que lhe não concedas 
por negligência, ele te cobrará depois... Se não dispões de 
maiores ou mais valiosos recursos para dar-lhe, ele saberá 
reconhecer, e, por isso, mais te amará. Todavia, se olvidas-
te de ofertar-lhe o melhor ao teu alcance também ele 
compreenderá e, quiçá, reagirá de forma desagradável. 

[...] Os pais assumem desde antes do berço com aque-
les que receberão na condição de filhos compromissos e 
deveres que devem ser exercidos, desde que serão, tam-
bém, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a 
consciência individual e a Cósmica que rege os fenômenos 
da vida, nos quais todos estamos mergulhados.  

Livro: SOS Família 

Agosto... ainda dá tempo de participar! 
 

* Dia 16 - Catedral do Som - Tema: Música Espírita doce missão: Evangelizar. Local: C. E. Luiz Sérgio - 
Bento Ribeiro. É necessário inscrição: www.cels.org.br  
 

* Dias 22 e 23 - AME (Arte no Movimento Espírita) - Haverá apresentações musicais, teatrais e mo-
mentos de arte. Local: Centro E. Humildade e Amor - Irajá. Acesse www.amearteespirita.com  
 

* Dia 23 - MusEspírita - no Parque Madureira, ás 17h (presenças: GAN, Jonathan Moreira, Thiago Brito 
e Vozes e Acordes). Acesse: www.musespirita.com 

““““A arte é uma permanente mensagem do Céu pa-
ra a Terra e todos aqueles que a entendem em 

nosso mundo através da música, da cor e do ver-
bo, são missionários da Vida Superior (...)”  

Emmanuel 

Grupo de Poesia Espírita no Celv 

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

O grupo reúne-se toda primeira sexta-feira do mês, das 20 às 

21h30min, na sala 12.   
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – AGOSTO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 A porta estreita. E.S.E., cap. XVIII, itens 3 a 5. Francinete 
Costa 

Severino 
Francisco 

Rosângela 
 Monteiro 

10 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Alberto 
Milhomens 

Ivete Zampa Ainda Milhomens 

17 Perda de pessoas amadas. L.E., Q. 934 a 936 
  

Inês Marques Ivone Maria Francisca Brilho 

24 Os que dizem: Senhor, Senhor! 
E.S.E., cap. XVIII, itens 6 a 9 

Maria Cecília Ivete Zampa Erli Dimas 

31 Decepções, ingratidões, afeições destruídas. 
L.E., Q. 937 e 938 

Walmir Freitas Virgínia Peixoto Elias de Souza 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Rosane Peixoto Tânia Cristina Erli Dimas 

11 Escolha das Provas. L.E., cap. VI, Q. 258 a 273 Eduardo 
Ferreira 

Diana Hasler Tânia Maria 

18 Bem aventurados os aflitos. E.S.E., cap. V, itens 1 a 3 Frederico 
Montana 

Rosane Peixoto Diana Hasler 

25 As relações do além-túmulo. L.E., cap. VI, Q. 274 a 290 Allan Souza Tânia Cristina Erly Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Creusa Branco Marilene Soares Erli Dimas 

12 A fé e a caridade. E.S.E., cap. XI, item 13 Regina Ferreira Roberto Maia Robson Santisi 

19 Necessidade do trabalho. Limite do trabalho. Repouso. 
L.E., Q. 674 a 685(a) 

Allan de Souza Osmar Fernandes Creusa Branco 

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

Robson Santisi Fabio Ferreira Marilene Soares 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. 
  

Sônia Rosário Francinete Costa Erli Dimas 

13 Dar-se-á àquele que tem. 
E.S.E., cap. XVIII - Instruções dos Espíritos, itens 13 a 15 

Marcelo 
Pacheco 

Simone Lima Francinete Costa 

20 O sono e os sonhos. L.E., Q. 400 a 412 
  

Creusa Branco Luciene Bahiense Diana Hasler 

27 Pelas suas obras é que se reconhece o Cristão. 
E.S.E., cap. XVIII - instruções dos Espíritos, item 16 

Inês Marques Fernanda 
Portugal 

Elizabeth Medina 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. 
  

Fabíola 
Coutinho 

Marilene Soares Nilbe Brilhante 

14 Necessidade da caridade segundo São Paulo. 
E.S.E., cap. XV, itens 6-7 

Denise Neves Ingrind Tagomori Josélia Bento 

21 Laços de família. L.E., Q. 773 a 775 Alexandre 
Salles 

Josélia Bento Dora Rosa 

28 Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há 
salvação. E.S.E., cap. XV, itens 8-9 

Allan de Souza Beti Brisse Célia Evangelista 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Sexos nos Espíritos. L.E., Q. 200 a 202 Eduardo 
Ferreira 

Alberto 
Milhomens 

Cláudia Márcia 

09 Ciclo de palestras. “Culto do Evangelho no Lar” 
  

Josélia Bento Fabio Ferreira Simone Lima 

16 Não vim destruir a Lei. As três revelações: Moisés, Cristo 
e Espiritismo. E.S.E., cap. I - itens 1 a 7 

Renato Mayrink Cláudia Márcia Elias de Souza 

23 Família: anterioridade e progressividade do ser.     (DEF) Keila Freitas  Josélia Bento Alessandra 
Oliveira 

30 Parentesco, filiação. L.E., Q.203 a 206 Allan de Souza Simone Lima Célia Evangelista 


