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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 

Natal 
  

Diante do bolo iluminado, abraças, feliz, os entes amados que chega-

ram de longe... 

Ouves a música fes,va que passa, de leve, por moldura de harmonia 

às telas da natureza... Entretanto, quando penetrarem o templo da ora-

ção, reverenciando o Mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. 

Ignoramos de que estrela chegando o Sublime Renovador, mas todos 

sabemos em que ponto da Terra começou ele o apostolado divino. 

Recorda as mãos fa,gadas dos tratadores de animais, os dedos calo-

sos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhes ofer-

taram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meni-

nos descalços que lhe recebera, do olhar a primeira nota de esperança. 

Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz 

para acolher-se, junto dos corações humildes que o esperavam, dentro 

da noite, e desce também da própria alegria, para ajudar no vale dos que 

padecem... 

Contemplará, de alma surpresa, a fila dos que se arrastam, de olhos 

enceguecidos pela garoa das lágrimas. Ladeando velhinhos que tossem 

ao desabrigo, há doentes e mu,lados que suspiram pelo lençol de refú-

gio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e 

crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhado-

res cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao con-

solo da morte... 

Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé e, nos 

recintos de palha e sombra a que te acolhes, encontrarás o Cristo no co-

ração, transfigurando-te a vida, ao mesmo tempo em que, nos escani-

nhos da própria mente, escutarás, de novo, o cân,co do Natal, como que 

repe,do na pauta dos astros: 

- Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens!... 

 

Pelo Espírito Meimei.  

XAVIER, Francisco Cândido. Antologia Mediúnica do Natal. Espíritos Diversos. 

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). 
 

• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. (Para jovens e adultos) 
Poesia - segunda sexta –feira do mês, 19h30 às 21h 
 

• 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  
 
“Titi, A Borboleta  

Sem Cor” 
 

Altair Marques da Silva 
 
Titi era uma borboleta diferente. 

Enquanto todos brincavam, conten-
tes, Titi vivia num canto, escondida, 
e com vergonha de suas asas trans-
parentes. Pobrezinha da Titi... não 
conseguia brincar, nem tinha cora-
gem de voar... Será que a gente con-
segue ajudar? Conheça a história da 
mais linda borboleta sem cor! Te-
nho certeza de que você vai lhe 
dedicar muito amor! 

   
 

Dica da LIVRARIA 

 
“A Saúde da Alma” 

 
 

Lembrando antiga tradição 
chinesa, a medicina atual tende a ser 
mais profilática do que medicamen-
tosa, em busca do ideal: evitar que 
o cliente seja vitimado pela enfermi-
dade. 

Não obstante, as pessoas con-
tinuam adoecendo e, pior, apresen-
tam males que tendem a cronificar-
se, principalmente os de ordem 
emocional, como depressão e ansie-
dade, que parecem epidêmicos na 
atualidade. 

É que a ciência médica ainda 
não descobriu o Espírito, o ser pen-
sante em trânsito pela carne, cujos 
males não podem ser sanados pelos 
remédios da Terra, porquanto pe-
dem a “farmacologia” do Céu. 

A proposta deste livro é apre-
sentar algo dessa medicina transcen-
dente, no estilo bem-humorado, 
claro e objetivo de Richard Simo-
netti. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

ERGUE-TE 
 

Caíste em depressão? 
Ergue-te no trabalho. 
O tempo disponível é riqueza em teus braços. 
Não permitas que o tédio faça trevas em teus 

dias. 
Trabalha e ajuda a alguém que sofra mais do 

que nós. 
Pensa no Sol que ampara dos vermes aos 

grandes mundos. 
Se desejares servir já tens vaga com Deus. 
 

 

Emmanuel 
Do livro: Algo Mais 

 

... & Verdade 
 

Os Obreiros de Senhor 
 
Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as 

coisas anunciadas para a transformação da Hu-
manidade. Ditosos serão os que houverem traba-
lhado no campo do Senhor, com desinteresse e 
sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias de 
trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tive-
rem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus 
irmãos: "Trabalhemos juntos e unamos os nossos 
esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, en-
contre acabada a obra", porquanto o Senhor lhes 
dirá: "Vinde a mim, vós que sois bons servidores, 
vós que soubestes impor silêncio aos vossos 
ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí 
não viesse dano para a obra!" Mas, ai daqueles 
que, por efeito das suas dissensões, houverem 
retardado a hora da colheita, pois a tempestade 
virá e eles serão levados no turbilhão! Clamarão: 
"Graça! graça!" O Senhor, porém, lhes dirá: 
"Como implorais graças, vós que não tivestes 
piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a 
estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, 
em vez de o amparardes? Como suplicais graças, 
vós que buscastes a vossa recompensa nos go-
zos da Terra e na satisfação do vosso orgulho? 
Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a 
quisestes. Nada mais vos cabe pedir; as recom-
pensas celestes são para os que não tenham 
buscado as recompensas da Terra." 
Deus procede, neste momento, ao censo dos 

seus servidores fiéis e já marcou com o dedo 
aqueles cujo devotamento 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 Espi-
ritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: "Os primei-
ros serão os últimos e os últimos serão os primei-
ros no reino dos céus." - O Espírito de Verdade. 
(Paris, 1862.) 
 

O Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Capítulo XX, item 5. 

Divulgação 
Escravos do Próprio 

Espírito 

Léa Caruso 

 

Em meio a fendas de escuro e 
tenebroso abismo, um espírito so-

fredor perma-
nece inerte, 
embora em 
c o n s t a n t e 
transformação 
corporal. Tra-
b a l h a d o r e s 
espirituais par-
tem em seu 
auxílio, percor-
rendo os cami-
nhos históricos 

que o levaram a tão atroz situa-
ção. Revelam duas de suas últimas 
encarnações: no Brasil Império, 
como sargento ávido de poder, e 
na Roma Antiga, como prepotente 
centurião enceguecido por doentia 
paixão. [...] 

 

Brinde o livro: 
 

Vidas em Retalhos 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 

& Sala de leitura 

 
Em nossa Biblioteca você encon-

tra livros, revistas, periódicos e 
DVDs espíritas para empréstimo. A 
Biblioteca funciona na Sala 02 e  
atende todos os dias, antes e após  
as Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de   no-
vos voluntários. 



    
 

“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 C. Costa Sousa    
10 - Priscila Pinto Ariston    
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    
19 - Josinete de Lima Santos    
21 - Maria da C. Alves de Souza    
22 - Maria Luisa dos S. R. do Valle    
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 M. Milhomens Junior    
30 - Consuelo Ferreira da Silva    
30 - Maria Rosélia Miguel    
31 - Dalva Silva Corrêa    
31 - Vera Lúcia da Silva 

Dúvidas ou sugestões fale com a Diretoria 

diretoria@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: Simone Aguino • 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” 

Novo  Associado 
 
 

 O novo associado deve passar 
na  Livraria para receber o 

exemplar  do Estatuto e tirar su-
as dúvidas. 

 

Marcelo Alcioly Couto 

Diretoria de Assistência e Promoção Social    

DAPSE / CELV  

      Doações:  
Em outubro/2015, recebemos:  326 kg de alimentos,  1635 peças de roupas,  

227 pares de calçados,  36 bolsas/cintos,  112 materiais de higiene e limpeza,  

92 outros dona,vos. 

“Nós, que fomos agraciados 

pelas alegrias, pelas boas ir-

radiações, que, generosa-

mente, foram emitidas no 

Centro Espírita Luz e Verda-

de, agradecemos sua presen-

ça e participação no cotidia-

no de nossas tarefas, bem co-

mo pelo tanto que conseguimos realizar neste 

ano em benefício do próximo. E desejamos que 

haja caridade, frequentemente, em nossos cora-

ções, e, acima de tudo, muita fé, na etapa que se 

renova para toda a humanidade.”  .  Feliz 2016! 

CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE REALIZA:CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE REALIZA:CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE REALIZA:CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE REALIZA:    

2º SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE2º SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE2º SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE2º SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE E ESPIRITUALIDADE    

Tema: "Superando o álcool e as drogas: a conquista de si mesmoSuperando o álcool e as drogas: a conquista de si mesmoSuperando o álcool e as drogas: a conquista de si mesmoSuperando o álcool e as drogas: a conquista de si mesmo" 
    

Dia: 09/01/2016Dia: 09/01/2016Dia: 09/01/2016Dia: 09/01/2016    
Expositor: Dr. Domingos VazExpositor: Dr. Domingos VazExpositor: Dr. Domingos VazExpositor: Dr. Domingos Vaz    

  (membro da AME - Associação Médico Espírita 
Carioca) 

 
Recepção: 15:30 

Início: 16:00  *  Término: 19:00 
     Local:  R. Vitor Alves, 226, Campo Grande (próximo ao Teatro 

Arthur Azevedo) 
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Ins'tuições Espíritas aniversariantes 
 

15/12/1935 – C. E. Jorge de Menezes. Rua Ariramba, 64 – Realengo – 80 anos; 
25/12/1945 – Grupo E. Luz e Fraternidade. Rua Eugênio Paiva, 79 – Senador Camará – 70 anos; 
25/12/1994 – Abrigo Doce Morada. Rua Batista, 51 – Morro do Chá – S. Cruz – 21 anos. 

LIMPEZA & Manutenção do CELV 
 

  Nossa Casa realiza, semanalmente, 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 manhã. 

 

  
  

 

Domingo: 13 de dezembro de 2015 

  Recepção: 16h30min 

  Início: 17h 

Teremos música, poesia, teatro e outras 

apresentações. 

 

Contamos com a presença de todos! 

 
OBS: Quem puder  

Colabore e ajude em nosso lanche. 

“Somos responsáveis     
pelos desvios mentais que 
causamos aos nossos     

semelhantes, devido aos 
nossos trajes”.    

Joanna de Angelis              

Portanto, se você está trajando uma 
roupa muito curta, transparente ou muito  

decotada, reflita!  

Contamos com sua compreensão. 

10/01/2016 - Juventude o início do séc. XXI: Soli-
dária ou guerreira? 
Expositor: Luiz Maurício dos Santos 
 
17/01/2016 - Relacionamento: Amor  x  Apego. 
Expositor: Luzia Mathias 
 

24/01/2016 - Psiquiatria e Espiritismo. 
Expositor: Edyr Moreira Alves Filho 

31/01/2016 - Um mergulho ao passado: O paciente 
psiquiátrico e sua família. 
Expositor: Maria Emília da Gama Tourinho 
 
Endereço: Rua Sólon Botelho, 480 - Campo Grande. 
(A partir da Av. Cesário de Melo, subir a rua a es-

querda da Guandu Veículos) 
Tel.: 99949-4020 (vivo) 

SEMINÁRIO DE VERÃO ABENA - 2016 
Departamento Doutrinário da Associação Beneficente Espírita Nazareno 

Aos Domingos , sempre às 10h 
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Mensagem mediúnica 
 

Amigos, 
Vou lhes narrar uma pequena história: 
“Certa vez, estando um homem sentado em seu velho 

banco, em frente a sua casa, foi abordado por dois via-
jantes que ali passavam. 

O primeiro lhe perguntou: 
- Amigo, qual o nome desta cidade pequena e ordei-

ra? 
No que foi respondido: 
- Cidade dos Cristãos 
E ouvindo isso, partiu e seguiu seu rumo. 
O segundo, que havia esperado o outro ser atendido, 

mostrou-se curioso por demais e argumentou: 
- Senhor, está a me dizer então que aqui só moram 

os seguidores do Cristo? 
E o velhinho, abrindo longo sorriso, respondeu: 
- Não, meu amigo. A cidade é composta por diversas 

pessoas, diferentes umas das outras. 
Algumas não acreditam em Deus, outras creem mas 

não O seguem. Outras creem e vivem serenas com sua 
fé. 

O viajor então questionou: 

- Então porque o nome Cristãos? 
O senhor, iluminado por uma Força 

Divina, explicou: 
- Amigo, os Cristãos são em núme-

ro menor, fique ciente. Porém, a fé 
que depositam no Cristo é tão grande e verdadeira que 
acabam envolvendo os demais em suas boas ações e na 
sua fé. 

Muitos irmãos que não perdoavam antes, hoje perdo-
am. Outros tantos que provocavam discórdias, hoje culti-
vam a Paz. Alguns incrédulos sofreram tanto em seu 
próprio casulo, que se viram  obrigados a rompê-lo e a 
abraçar novas esperanças. 

Entendeu, meu irmão? 
Por isso e por muito mais é a Cidade dos Cristãos”. 
 
Assim é a Casa Espírita! 
Cristo e o Pai tudo veem e a tudo proveem. 
Tenhamos fé! A Causa Espírita é a nossa maior ban-

deira! Com amor a Jesus! 
Irmãos em fé! 

 
Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 19 

de outubro de 2015. 

  

Basta ao médium frequentar as reuniões para resolver seus problemas? 
A questão de resolver problemas torna-se relativa. Os “problemas” 
que o médium resolve no trabalho dedicado á Doutrina espírita são 
de ordem moral, porque ele passa a entender por que sofre, passa a 
compreender por que enfrenta dificuldades na família, na saúde, mas 
isso não que a mediunidade seria suporte, o apoio para que ele pu-
desse vencer a etapa de lutas. Aí percebemos que, se tivermos pen-
sando nesses tipos de problemas físicos, a mediunidade não vai con-

seguir alijá-los do médium. Mas, não somente aí vamos achar a necessidade do 
médium, pois deverá ser levado ao trabalho de assistência aos que precisam, 
da renovação através dos estudos continuados, à participação efetiva, ao ato 
da caridade, (...) terá que iniciar-se pelo dever , tornando-se um hábito até que 
isso se lhe penetre na alma em nome do amor, para que se torne um médium 
sério, sensível, (...)   

(Raul Teixeira)                    

 Os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens; é pelos seus vícios que prejudi-
cam uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos 

interesses 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; enquanto estes es,verem dominados pelo orgulho e egoísmo, farão leis, que aproveitem às ambições 

pessoais (...)”                                                                      (Do livro: Obras Póstumas - Preâmbulo -  “Credo espírita”) 



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

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 

Ante os Pequeninos 
 

A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. 

Não existe criança - nem uma só - que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. 

Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo 

fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de 

tudo o que você fala ou faz. 

A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. 

Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de conso-

lidar-se. 

Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sincerida-

de que você espera dos outros em relação a você. 

A criança é um capítulo especial no livro do seu dia-a-dia. 

Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eter-

nos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilu-

são. 

Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas ou de formação inconveniente, não estabeleça censu-

ra, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis e não a 

você. 

Se veio a sofrer algum prejuízo em casa, por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no 

amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. 

 

(Do livro "Sinal Verde", item 14, pelo Espírito André Luiz, Francisco C. Xavier) 

DeDeDeDe    

06 a 10 de fevereiro06 a 10 de fevereiro06 a 10 de fevereiro06 a 10 de fevereiro    

2016201620162016    

 

Juventude fique ligada!  

Encontros sempre aos 

sábados, às 17h. 

Convite à Evangelização Infantil 

Aos sábados 

Infância & bebês -  15h 

Grupo de Pais/responsáveis - 15h 
 

 

Durante as reuniões públicas - 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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Natal com Jesus 
 
Quando da Sua chegada à Terra, não houve mobilização hu-

mana, nem estardalhaço, ou qualquer movimento de massas para 
informar à Humanidade que o Rei Solar descera à sombra do 
mundo. 

Anunciado secularmente como o Messias, fez-se preceder 
por preparadores dos caminhos e trabalhadores da abnegação, a 
fim de que o Seu se fizesse o ministério da ternura, da compai-
xão, do amor. 

No silêncio de uma noite fria Ele chegou acolitado por seres 
angélicos invisíveis e sob a luz fulgurante de alguns astros em 
conjunção de órbitas, a fim de que a sombra fosse menos densa 
no mundo, que Ele renovaria moralmente, quando acendeu a 
claridade inapagável da Verdade. 

...E a partir daquele dia memorável a Humanidade nunca mais 
seria a mesma. 

Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, im-
plantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores 
para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de 
viver e na justiça com igualdade para todos. 

[...] Jesus é inigualável! E o seu Natal é a epopéia da Luz que 
se encarcerou por momentos, a fim de que prosseguisse brilhan-
do para sempre. 

É certo que estes também são dias muito semelhantes àque-
les em que Ele viveu. Há predominância das forças do mal, da 
anarquia, do desequilíbrio e as vidas são amesquinhadas pelo utili-

tarismo extravagante e perturbador. 
No entanto, em razão da Sua mensagem, multiplicam-se em 

toda parte os Seus obreiros atentos para que se cumpram as 
Suas promessas e os indivíduos descubram as trilhas que Ele per-
correu, seguindo-O empós e felicitando-se plenamente... 

Esta é a tua oportunidade de encontrá-lO, caso ainda não 
tenhas estado com Ele. 

Busca-O quanto antes, a fim de que não seja tarde demais... 
E se O conheces, certamente O amas. 
Utiliza-te, então, do Seu Natal para demonstrar que a Sua 

lição de ternura domina o teu coração, distribuindo-a com todos 
aqueles que te espiam ou que, longe de ti, aguardam por uma 
migalha de bondade que lhe podes e deves ofertar. 

O Natal de Jesus é uma festa que se faz celebrada pelo Céu e 
a Terra, homenageando o Rei Solar que te aguarda no topo da 
subida, montanha acima, que deves empreender desde agora, 
superando-te e renovando-te. 

Porfia no desiderato de estar com Ele e não desistas nunca, 
mesmo que descubras conspirações contra os teus ideais e esfor-
ços, incompreensões e dificuldades em relação aos objetivos a 
que te dedicas... 

Quem O ama nunca teme, jamais se detém. 
É Natal! 
Ama, ajuda, perdoa e sê feliz com Jesus. 
 

Página psicografada na reunião da noite de 5 de  setembro de 
2003, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. 

““““A arte é uma permanente mensagem do Céu para a Terra 
e todos aqueles que a entendem em nosso mundo através 
da música, da cor e do verbo, são missionários da Vida Su-
perior (...)”       Emmanuel 

LEMBRANÇA  DO  NATAL 

Livro: PREITO DE AMOR - Francisco Cândido Xavier 

 
Quando o Natal nos aponta 
Para o berço de Jesus, 
Está mostrando o caminho 
Com  direção para a Luz. 
• Casimiro Cunha 

 
Quando o Natal aparece 
Anualmente nos diz 
Que a paz da simplicidade 
É o modo de ser feliz. 
• Bonifácio de Siqueira 

 
 

Na fazenda da Cancela 
Gritava o pai dos perus: 
-“Não nos mate dona Bela! 

Também somos de Jesus.” 
• Cornélio Pires 
 

 
Ao fulgor da inteligência, 
O mundo progride e avança, 
Mas somente em Jesus Cristo 
Encontra a luz da esperança. 
• Jésus Gonçalves 
 

 
O Evangelho do Senhor 
Não guarda preceitos vãos; 
Natal é Jesus dizendo 
Que todos somos irmãos. 
• Edvar Santana 
 

(Trovas recebidas pelo médium Francisco Cândido 
Xavier, no Centro Espírita Jésus Gonçalves, em reu-
nião pública da tarde de 14-dezembro-83, na Vila S. 

João da Colônia Santa, em Goiânia-GO)  
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – DEZEMBRO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
07 Natal e Paz 

  
Inês Marques Bete Bard Elias de Souza 

14 Jesus em nós Luciene 
Bahiense 

Severino 
Francisco 

Ana Eller 

21 O verdadeiro sentido do Natal Alberto 
Milhomens 

Valmir Freitas Aida Milhomens 

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

Mª Cecília  &   
Francinete Costa 

Wanderley Pires Francisca Brilho 

TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Parábola dos Talentos. E.S.E., cap. XVI, item 6 Eduardo 

Ferreira 
Tânia Cristina Erli Dimas 

08 Parábola do Bom Samaritano. E.S.E., cap. XV, item 1 a 3 Paulo Orli Inês Marques Tânia Maria 

15 Parábola do Semeador. E.S.E., cap. XVII, item 5 e 6 Flávio Peixoto Tânia Maria Erli Dimas 

22 Parábola do Filho Pródigo. EV. Lucas 15.v.11 a 32 Lucas Ururahy Wanderley Lima Tânia Cristina 

29 Parábolas de Jesus em nossas vidas. E.S.E. Rosane Peixoto Creusa Branco Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 Fidelidade a Deus. 

  
Marisa Ferreira Fabio Ferreira Robson Santisi 

09 O sermão do monte. Nadja de Castro Marilene Soares Sérgio Amado 

16 O maior servidor. 
  

Eduardo 
Ferreira 

Roberto Maia Creusa Branco 

23 Jesus, o Messias. 
  

Valmir Freitas Sérgio Amado Nadja de Castro 

30 O ano termina... Tempo de reflexão. Creusa Branco Osmar Fernandes Erli Dimas 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 “Identidade com Jesus”.  

Livro: Ilumina-te - Divaldo Franco/Joanna de Ângelis 
Eduardo 
Ferreira  

Inês Marques Diana Hasler 

10 “O sermão do monte”.  
Livro: Boa Nova - Francisco C. Xavier/Humberto de Campos 

Sônia Rosário 
  

Fernanda Portugal Erli Dimas 

17 “Os Discípulos” 
Livro: Boa Nova - Francisco C. Xavier/Humberto de Campos 

Icléia Souza 
  

Wanderley Lima Francinete Costa 

24 “Noite extraordinária” 
Livro: Ilumina-te - Divaldo Franco/Joanna de Ângelis 

Nathália Del Rey 
  

Simone Lima Elizabeth Medina 

31 “Reflexões para o Novo Ano”. Valmir Freitas Francinete Costa Diana Hasler 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 Explicações do Mestre. Fabíola 

Coutinho 
Josélia Bento Ingrind Tagomori 

11 Jesus na Samaria. Edineide Silva Célia Evangelista Nilbe Brilhante 

18 Jesus e a mensagem da manjedoura. Beti Brisse Nilbe Brilhante Josélia Bento 

25 Mensagem de Natal Eduardo 
Ferreira 

Marilene Soares Célia Evangelista 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
06 “Boa Nova”   

Livro: Boa Nova - Francisco C. Xavier/Humberto de Campos 
Maurício 
Mancini 

Cláudia Márcia Tânia Maria 

13 “Bom Ânimo” 
Livro: Boa Nova - Francisco C. Xavier/Humberto de Campos 

Renato Mayrink Fabio Ferreira Elias de Souza 

20 “As Marcas do Cristo no Caminhar do Espírito”.  (DEF) 
  

Josélia Bento Simone Lima Fabíola Coutinho 

27 “Amor e renúncia” 
Livro: Boa Nova - Francisco C. Xavier/Humberto de Campos 

Cleide Araújo Simone Lima Cláudia Márcia 


