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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 — Último sábado, 14h30min; 
* Lar Maria Dolores e Meimei — Último domingo, 12h; 
* Campanha do Quilo - 3ºs domingos, 8h30min. 

Editorial 

 

Bilhete de Natal 
 

Meu amigo, não te esqueça, 
pelo Natal de Jesus, 

de cultivar na lembrança 
a paz, a verdade e a luz. 

 
Não olvides a oração 

cheia de fé e de amor, 
por quem passa, sobre a Terra, 

encarcerado na dor.  
 

Vai buscar o pobrezinho 
e o triste que nada tem... 

o infeliz que passa ao longe 
sem o afeto de ninguém. 

 
Consola as mães sofredoras 

e alegra o órfão que vai 
pelas estradas do mundo 

sem os carinhos de um pai. 
 

Mas escuta: Não te esqueças, 
na doce revelação, 

que Jesus deve nascer 
no altar do teu coração. 

 

Autor: Casimiro Cunha 
Psicografia de Chico Xavier.  

Livro: Antologia Mediúnica do Natal 

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) 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h.  
Juventude & pais - 17h.  
 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
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!   

DEZEMBRO 
 

03 - Dener Carlos Rainha Moreira    
03 - Irene da Silva Carvalho    
04 - Bárbara Regina O. da Conceição    
06 - Francisca Brilho Augusto    
07 - Paulo Ricardo Lourenço Alves    
08 - Maria da Conceição Costa Sousa    
12 - André Wagner Lopes Marcheni    
13 - Arésia Monteiro Gomes    
14 - Vilma Maria Santos de Almeida    
15 - Bruno Pinto Fernandes    
15 - Eduardo do Couto Ferreira    
15 - Neyde Ferreira Ney    
17 - Amanda de Souza Machado    
18 - Solange Cruz Chagas    

21 - Maria da Conceição A. de Souza    
22 - Maria Luisa dos S. Rosa do Valle    
23 - Sandra Piedade de Souza    
24 - Adenir Teixeira Alves    
24 - Célio Freire de Carvalho    
24 - Vera Lucia Gomes de Souza    
25 - Josilene Vieira da S. Rodrigues    
25 - Sebastião Amorim da Cunha 
28 - Alberto Moura Milhomens Junior    
30 - Consuelo Ferreira da Silva    
30 - Maria Rosélia Miguel    
31 - Dalva Silva Corrêa    
31 - Vera Lúcia da Silva    

 Você precisa conversar?  

Importante saber que, nossa 
Casa oferece aten-
dimento fraterno a 
todos os que dese-
jam conversar, 
aliviar o coração, 
aliviar seus mo-

mentos de incompreensão, de 
equívocos. Procure o Balcão de 
atendimento para maiores in-
formações. 

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
   Em outubro/2014, recebe-
mos:  150 kg de alimentos,  
1362  peças de roupas,  289 pa-
res de calçados,  38 bolsas/
cintos,  82 materiais de higiene 
e limpeza, 92 outros donativos  
e            R$ 15,00 (espécie). 

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” 

Novos Associados 

Os mesmos devem passar na Livraria para receber o exemplar do Estatuto. 

Josinete de Lima Santos, Denilda Vandete de Ávila Souza, Daniela de Sá 
Correa Martins, Claudio Pires da Silva, Amanda de Souza Machado, Mari-
a Elisabete da Silva Freire, Wilma de Oliveira Teixeira, Anne Tex Barbosa, 
Andréa da Silva Alves Cardoso 

Confraternização CELV 
Domingo, dia 14/12  - 17h 

Mais um ano de luz e verdade, trabalho e amor!  
 

Para comemorar e fortalecer nossos laços de amizade, 
 Convidamos  todos para estarem conosco em mais uma tarde 
festiva, em que haverá apresentações artísticas dos grupos de 

estudos, muita emoção, alegrias e  reencontros... 
Fortaleça esses laços! 



 
 

Dica do CELVINHO  
 

“CRIANÇA QUER SABER” 
 

Autora: Fátima Moura 

 
As crianças, dentro da sua 

própria impetuosidade natural, 
questionam os adultos constante-
mente e, na maioria das vezes, 
somos pegos de surpresa pela 
curiosidade incessante do Uni-
verso infantil.  

Tal é o teor deste trabalho, 
que destina-se a esclarecer pais, 
professores e evangelizadores 
através das perguntas mais fre-
qüentemente feitas pelas crianças 
e que aqui são respondidas com 
base na Doutrina Espírita. Ideal 
para ser usado também no culto 
no lar. 

 Passe em  nossa Livraria e 
confira! 

  
 Dica da LIVRARIA  

“Pensamento e Vida” 
 
Qual a força do pensamento? O 

ser humano é herdeiro positivo dos 
reflexos das experiências de ontem, 
com recursos para alterar a direção à 
verdadeira felicidade. Expõe, por 
meio de comparações baseadas no 
dia a dia, os efeitos que o pensa-
mento gera na intimidade de cada 
um e no mundo onde vive, explican-
do a ligação dele com as emoções e 
evidenciando a capacidade de ge-
renciá-lo em benefício do próprio 
progresso. Alguns temas: O espelho 
da vida, Instrução, Família, Vocação, 
Profissão, Hábito, Culpa, Enfermida-
de, dentre outros. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
Ante o Alvo 

 
Há muito que fazer. 

Não te queixes. Trabalha. 
Companheiros falharam? 
Prossegue e terás outros. 
Não queres certo grupo? 
Outras áreas te esperam. 

Desilusões à vista? 
Não pares. Continua. 

Buscas a Paz de Deus? 
O serviço é o caminho. 

Ante o alvo, os que seguem  
É que podem chegar. 

 
Francisco Cândido Xavier.  

Da obra: Caminhos. 
Ditado pelo Espírito Emmanuel. 

 

... & Verdade 
 

A proteção de nossos lares 
 
Vivemos um momento no qual se multiplicam 

ações  violentas e o medo parece espraiar-se no ar, 
ameaçando nossa tranquilidade. 

Para impedir a entrada de malfeitores em nossos 
lares reforçamos as portas e as janelas, construímos 
muros, usamos trancas, cadeados... 

mas como impedir os malfeitores do Plano Espiri-
tual de adentrarem nossos lares e fomentarem a 
desarmonia, a discórdia e o mal estar? 

Há tempos atrás uma entidade amiga, que amo-
rosamente designamos de Irmão José, nos falava 
sobre o assunto. Dizia que as discussões, as pala-
vras avinagradas, as expressões de ira ou deboche, 
as respostas agressivas, possuem um alto poder 
destrutivo das camadas energéticas protetoras dos 
nossos lares, permitindo a entrada de espíritos per-
turbadores. Além disso, essas energias deletérias, 
que passam a circular no ambiente da casa, intoxi-
cam os corpos físicos e perispirituais, causando mal 
estar e problemas de saúde. 

Por isso, irmãos queridos, evitemos as discus-
sões. Aguardemos um tempo antes de responder-
mos. Se preciso, for afastemo-nos um pouco, recor-
ramos a oração antes de fazermos os esclarecimen-
tos que forem indispensáveis e busquemos o enten-
dimento com aqueles que nos cercam, respeitando 
as limitações e o ponto de vista de cada um. Procure-
mos, no momento de falar, não culpar o outro, mas 
nos atermos aos fatos, aos acontecimentos, às suas 
possíveis consequências. 

Esses procedimentos nos ajudarão a evitar os 
conflitos desnecessários. Igualmente, oremos em 
casa diariamente, se possível com a família, e estu-
demos os ensinamentos de Jesus em conjunto, pelo 
menos uma vez por semana. Não há melhor prote-
ção para nós, nossos amores, nossos lares. 

 
Yasmin Madeira. 

Revista Despertar Espírita, fev. 2009. 

Divulgação 

Opções: Novembro &      

Dezembro 

 PARABÓLAS E ENSINOS 
DE JESUS (Reflexões)  
de Cairbar Schutel 

 

 

FRANÇA, UM ROMANCE 
NO TEMPO DOS CATÁROS 

Romance  
De Monica Dabus 

 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 
Em nossa Biblioteca você 

encontra livros, revistas, perió-
dicos e DVDs espíritas, para 
empréstimo. A Biblioteca fun-
ciona na Sala 02, e  atende 
todos os dias, antes e após  as 
Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de no-
vos voluntários. 

Se você adquirir as 

duas  opções jun-

tas... Levará de 

brinde um descon-

to na agenda  2015 - 

“Jesus no dia a dia”  
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Instituições Espíritas aniversariantes 
 

   25/12/1945 – Grupo E. Luz e Fraternidade. Rua Eu-
gênio Paiva, 79 – Senador Camará – 69 anos; 
    25/12/1994 – Abrigo Doce Morada. Rua Batista, 51 
– Morro do Chá – Santa Cruz – 20 anos.  

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Voluntários: Limpeza & Manutenção (CELV) 
   A equipe do DMM faz um apelo para que novos 
voluntários nos auxiliem nesta tarefa. Se você dese-
ja fazer parte desta equipe, na limpeza e manuten-
ção de nossa Casa, os encontros acontecem a cada 
quinze dias.  

No mês de DEZEMBRO, os encontros serão  
nos dias 05 e 19, sempre às 08h. 

VISITAS A INSTITUIÇÕES QUE O CELV REALIZA TODOS OS MESES (2ª parte) 

OBS: Informações em nosso balcão de atendimento. 

3º sábados: HPA (Hospital Pedro de Alcântara) – Rio Comprido  

O hospital é mantido pela Associação Espírita Obreiros do Bem, e oferece tratamento principalmente na área da 
Psiquiatria, mas também em Psicologia, Nutrição, Terapia Individual e Terapia em grupo. 

Interessados entrar em contato com Ivson ou Sebastião. O grupo vai em ônibus fretado às 13h.  
Você pode participar indo na visita ou trazendo alimentos para serem doados.  

 
A PRIORIDADE É A DO LEITE EM PÓ INTEGRAL. 

 
Endereço: rua Santa Alexandrina, nº 667 a 695 – Rio Comprido – RJ. 

Sites: www.aeob.org.br/ www.hospitalpedrodealcantara.com.br 
 

Últimos domingos: LAR MARIA DOLORES E MEIMEI – Duque de Caxias  
 

Instituição de Assistência Social sem fins lucrativos, que atende cerca de 30 crianças e adolescentes que estão sob 
risco social e pessoal. Interessados bastam vir ao CELV neste dia às 13h, pois o grupo vai em conjunto e em car-

ros. Você pode participar indo na visita ou trazendo donativos.  
Endereço: rua Lauro Sodré, s/n Lt.21/22 Qd.23 V. Rosário — Duque de Caxias – RJ.   

Site: www.mariadoloresemeimei.org.br 
O grupo se reúne às 08h no CELV e vai em caravana. 

AGENDEAGENDEAGENDEAGENDE----SESESESE    

4º Congresso Espírita do  RJ    
“Esperanças e consolações” 

150 anos do livro “O Céu e o Inferno” 
 

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2015 

Local: Clube Monte Líbano / Lagoa - RJ 

Av. Borges de Medeiros, 701 – Lagoa – RJ 

Congresso Brasileiro de Esperanto  
       
 A 50ª edição do “Brazila Kongreso de 
Esperanto” acontecerá na cidade do Rio de Ja-

neiro entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2015. 
“Congresso do Jubileu de Ouro – Nós consegui-
mos?” será o tema central do evento, organizado 
pela Associação Esperantista do Rio de Janeiro 
(Aerj), com o apoio da Liga Brasileira de Esperan-
to.  
        O local dos eventos é o Campus Francisco Ne-
grão de Lima, na Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro, Rua São Francisco Xavier, 524, bairro do 
Maracanã. Mais informações em http://
esperanto.org.br/info/index.php/pages/kongresoj 
ou pelo telefone (21) 2467-4296, da Aerj. 
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Mensagem mediúnica 
 
 

UNIÃO, AMOR E TRABALHO 

   Irmãos como é alegre e feliz o nosso trabalho de amor 
e caridade. Mas a grande realização é a nossa união na 
certeza de que Jesus nos conduz para o mundo melhor. 

   Estudamos, buscamos, trabalhamos e sentimos um 
amor infinito em servir. Tudo isso faz parte da nossa 
missão. E é com alegria e com a certeza de que o Pai 
nos ampara que iniciamos este trabalho maravilhoso de 
Sentimentos de Luz por todos que aqui chegam. 

   E é assim com uma gratidão imensa por todos os tra-
balhadores dessa casa de amor e caridade que sauda-
mos a todos pela felicidade da responsabilidade e da 
sensibilidade de compreender o quanto precisamos 
uns dos outros, pois é exatamente isso que Jesus es-
pera de nós, união, amor e trabalho junto a alegria e a 
felicidade de iniciar um longa tarefa de amor e doação. 

   E assim irmãos queridos e amigos de longas datas, 
nós todos estamos unidos na oportunidade de aliviar 
corações, saudar irmãos com o presente maior entre 
esse intercambio de amor. 

   Somos irmãos em Cristo e a felicidade que nesse mo-
mento sentimos é que tudo que conquistamos vem do 
amor de Jesus e das oportunidades que Deus nosso 
Pai nos proporciona para amar e trabalhar no bem mai-
or, que é a oportunidade de realizar alívio e conforto 
para ambas as almas seja no plano do encarnado e do 
desencarnado. 

   Assim nos resta um trabalho de amor e devotamento 
pelas oportunidades concedidas por Jesus.  

   E assim que a luz do Mestre nos abençoe sempre. 

Que assim seja. 

Irmão Damião. 

FRASE DO MÊS 
 
 
  

"Senhor faze de mim um 
instrumento de vossa Paz” 

Francisco de Assis 

ESPÍRITOS DECAÍDOS  

MATERIALIZADOS 

   São poucos os grupos na atualidade 
que realizam trabalhos de materializa-
ção de Espíritos, por uma série de fato-
res, como a psicosfera conturbada das 
grandes cidades e a escassez de pes-
soas com os requisitos mediúnicos ne-
cessários a este tipo de tarefa. Na zona 
oeste do Rio de Janeiro, o Lar de Frei 
Luiz há décadas atende a pacientes em 
estado delicado através dos trabalhos 
de cura conduzidos por Espíritos mate-
rializados. Os resultados dessa iniciati-
va estão detalhados no livro “A Face 
Oculta da Medicina”, do médico Paulo 
Cesar Fructuoso, antigo colaborador 
daquela instituição, lançamento noticia-
do na edição 2228 do SEI. 

No livro são narrados diversos casos inte-
ressantes e que podem render muitas 
reflexões, como os dos Espíritos equivo-
cados quanto à sagrada função do sexo, 
e os dos que impuseram sofrimentos físi-
cos atrozes a outros no passado e hoje 
convivem, pela lei natural de causa e e-
feito, com quadros de saúde dolorosos. 
  Extraído do boletim virtual mensal:  
Serviços Espíritas de Informação / FEB 
 
Texto completo Confira em: 
www.boletimsei.org.br/?wpfb_dl=453  

REUNIÃO ESPECIAL DE “CELEBRAÇÃO DA VIDA:  ESTAMOS VIVOS!” 

Agradecimentos:  
 

 O  DEPARTAMENTO  MEDIÚNICO  agradece de coração á todos que direta ou indire-
tamente contribuíram para o trabalho realizado no dia 02 de novembro de 2014. Muitos  
corações foram consolados,  tanto de encarnados quanto de desencarnados.  Que o Mestre  
Jesus  continue amparando nossa  Casa  e   fortalecendo cada vez  mais   os  laços  de afetivi-
dade entre todos. Obrigada Senhor por mais esta oportunidade de trabalho.  

Creusa Branco 
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Evangelização Espírita da Família. 
 

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

Amélia Rodrigues 

O Divino Evangelizador 

Jesus, nosso divino Mestre e Amigo, desde sua pré-adolescência 
já mostrava uma moral intacta e sabedoria grandiosa; deu provas 
disso quando conversou com os doutores da lei e os impressio-
nou, por ser tão jovem fisicamente, mas tão sábio e sublime moral-
mente.  Ama a todos sem distinção e mesmo assim não permitiu 
que o certo fosse adulterado por interesses ou influências. Ensi-
nou e exemplificou, dando a Cesar o que lhe pertencia, e a Deus 
toda a sua Vida. Sempre será nosso Divino Evangelizador por ex-
celência, descortinando os caminhos a serem seguidos pela hu-
manidade para o bem reinar nos mínimos recantos da Terra.  
Na sua tarefa evangelizadora, Jesus designou a nossa pátria como 
coração do mundo e pátria do evangelho, em razão da falência 
das demais nações, que têm seu valor na sociedade, em transfor-

mar profundamente as estruturas morais do mundo, pois a humanidade até os dias de hoje não 
é capaz de compreender em toda sua essência a sublime mensagem do Mestre. 

Como brasileiros e bons cristãos, não podemos abandonar nossas responsabilidades di-
ante do chamado do nosso Irmão maior. Lutemos em favor da Paz sendo justos e bons para que 
um dia, através de nossos esforços, possamos dizer que verdadeiramente colaboramos para 
que o Brasil se tornasse o coração do mundo, a pátria do evangelho de Jesus, pois somente 
com a ajuda de cada um podemos fazê-lo. 

Nas datas festivas que se aproximam, que possamos ter em nossas mentes em nossos 
corações a lembrança viva do Divino Mensageiro dos Céus e sem desânimo continuar com mais 
ardor a nossa busca para o melhoramento pessoal, pois Jesus nos aguarda para adentrar em 
nossos corações e modificar nossas almas. 

(Blandina Gonçalves faz parte da Mocidade Ezequiel e colaborou com este artigo) 

35º  Congresso Esperantista da Juventude  
     & 50º Congresso Brasileiro de esperanto 
                             De 23 a 27 de janeiro de 2015 

O local do evento é o Campus Francisco Negrão de Lima, na UERJ. 
Mais informações em 

http://esperanto.org.br/info/index.php/pages/kongresoj 

ou pelo telefone (21) 2467-4296, da Aerj. 

Dê uma chance para a 
 

 

 

 

 

 

Diga NÃO ao aborto! 
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“O Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso 
e ainda inexplorado; e quando o artista reproduzir 
o mundo espírita com convicção, haurirá nessa 
fonte as mais sublimes inspirações (...)” 

Allan Kardec, em Obras Póstumas 

Dividir com amor 

A miséria socioeconômica, que entulha as avenidas do 
mundo, mistura-se à de natureza moral, que atulha os 
edifícios e residências de luxo como os guetos da pro-
miscuidade libertina.  
 
O que podes fazer, parece-te quase sem sentido ou sig-
nificação, tão grande e volumoso é o problema. Apesar 
disso, não te escuses de auxiliar.  
 
Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe 
os efeitos.  
 
Desde que não podes erradicar, de um golpe, a fome, a 
enfermidade, a ignorância, contribui com a tua quota de 
amor, por mínima que seja.  
 
Sempre podes dividir do que possuis, com aquele nada 

tem.  
 
Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, 
favorecendo a alegria.  
 
Menos tem, aquele que se nega a doar algo.  
 
Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, 
promove o vício...  
 
Não têm razão, os que assim informam.  
 
Muitos males, e alguns crimes são abortados quando 
uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que 
padece fome, desespero e dor...  
 
Somente quem aprende a abrir a mão, descerra o bolso, 
terminando por oferecer o coração.  

 

Médium: Divaldo Franco, do livro Episódios Diários. 

Ano Novo, Vida Nova? 

 Transformar uma afirmativa em pergunta é fundamental para o que precisamos 
saber. Afinal, Ano-Novo significa realmente vida nova ou é apenas mais um período de 
tempo que começa, no qual a única situação que não muda são as atitudes pessoais?  
 
 Não nos interessará, fazer um comentário sobre os defeitos que alimentamos anos 
a fio, e que entrarão conosco, intactos e fortalecidos, no novo ano que ora chega. A pro-
posta de agora é elaborar um projeto de vida perfeitamente aplicável a cada um de nós, a 
ser construído durante todo o ano e não de uma vez só, como preferem os afoitos. 

 Para janeirojaneirojaneirojaneiro    , podemos projetar a coragem de assumir desafios. Desafios para mu-
dar, para encarar os problemas e buscar tentativas de solucioná-los definitivamente. Qui-
çá, a primeira grande tarefa seja a do autodescobrimento, que abrirá no íntimo as expec-
tativas radiantes de um novo ser, de coração voltado para o infinito das potencialidades 
imortais.  

Mãos à obra, portanto. Feliz Ano NovoFeliz Ano NovoFeliz Ano NovoFeliz Ano Novo    , e bons projetos!  

(Parte texto extraído da revista REFORMADOR, JANEIRO, 1996  - Carlos Augusto Abranches) 

... E canta, e canta para quem não vê razão mais pra cantar. 
Mostra a estes que o amanhã será melhor. 
Será feliz, se houver sorriso, se houver canção, coragem e fé. 
Sorria, sorria, e canta, e canta...                   (canção de Marielza Tiscate / Sorriso de esperança) 



8 L U Z  &  V E R D A D E  DEZEMBRO 2014  

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – DEZEMBRO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Jesus em nós. 

  
Denizard Custódio Maria Cecília Virgínia 

08 Natal e Paz. 
  

Gelson Paiva Francinete Costa Francisca Brilho 

15 Qual o sentimento que nos desperta o coração, ante a lem-
brança do Natal? 

Cláudia Costa Inês Marques Maria Cecília 

22 O verdadeiro sentido do Natal. 
  

Maxuel Pinheiro Ivete Zampa Francinete Costa 

29 O ano termina. Quanto e como agradecemos a Deus pelas 
dádivas de cada dia? 

José Marques Luciene Bahiense Elias de Souza 

  
TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 A receita da felicidade.  

Livro:  Jesus no Lar – cap. 19  
Eduardo Ferreira Tânia Cristina Erli Dimas 

09 O Céu de Jesus.  
Livro: Nas Pegadas do Mestre (Vinícius) pág. 95 a 97 

Inês Marques Eduardo Ferreira Maria Cecília 

16 O Auxílio Mútuo.  
Livro: Jesus no Lar – cap. 16 

Maria Cecília Rosane Peixoto Diana Hasler 

23 Oração do Natal. 
Livro: Nas Pegadas do Mestre - pág.259  

Simone Lima Tânia Maria Claudia Márcia 

30 Sublime Renovação.  
Livro: Estante da Vida – cap. 35  

Rosane Peixoto Tânia Cristina Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Fidelidade a Deus. Allan de Souza Roberto Maia Nadja de Castro 
10 O sermão do monte. Nadja de Castro Fabio Ferreira Robson Santise 
17 A lição da vigilância. Creusa Branco Robson Santise Cláudia Márcia 
24 Mensagem de Natal. Eduardo Ferreira Marilene Soares Creusa Branco 
31 O ano termina... Tempo de reflexão. Osmar Fernandes Marilene Soares Erli Dimas 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 “O excelso canto”.       

Livro: Primícias do Reino – Divaldo Franco/Amélia Rodrigues 
Franziska Huber Maria Cecília Ivone Maria 

11 “Multidão e Jesus”.  
Livro: Quando voltar a primavera – Divaldo Franco/Amélia Rodrigues 

Cleide Araújo Simone Lima Lúcia Helena 

18 “Ausência – Presença”.  
Livro: Quando voltar a primavera – Divaldo Franco/Amélia Rodrigues 

Sônia Rosário Maria Inês Diana Hasler 

25 “A festa real de Jesus”. 
  

Wanderley Lima Luciene Bahiense Francinete Costa 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 O nascimento de Jesus e a mensagem da manjedoura. Beti Brisse Simone Lima Josélia Bento 
12 A lição de Nicodemos. Ingrind Tagomori Nilbe Brilhante Dora Rosa 
19 O testemunho de Tomé. Edineide Silva Célia Evangelista Nilbe Brilhante 
26 O bom ladrão. Alan Faria Josélia Bento Ingrind Tagomori 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
07 Jesus e Atualidade. Joanna  de Ângelis - Divaldo Franco. 

  
Maurício Mancini Inês Marques Cláudia Márcia 

14 Ensina-nos a amar.  
Livro: A mensagem do amor imortal. Amélia Rodrigues - Divaldo. 

Cleide Araújo Josélia Bento Maria Cecília 

21 “ O Divino Evangelizador”                    (DEF) Josélia Bento Simone Lima Fabiola Coutinho 

28 Jesus e Humanidade.  
Livro: Jesus e Atualidade.  Joanna de Ângelis - Divaldo Franco. 

Sônia do Rosário Renato Mayrink Simone Lima 


