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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 

Carnaval na Visão Espírita 
 

O Espiritismo, como Doutrina consoladora e de conhecimen-

tos diversos, nunca proíbe ninguém de fazer algo e tampouco 

obriga qualquer pessoa a seguir seus postulados. Ela nos escla-

rece, orienta, e todos aqueles que a estudam e seguem apren-

dem que Deus deu a cada um o livre-arbítrio, onde a pessoa é 

inteiramente livre para fazer o que desejar, mas também é igual-

mente responsável por suas ações e atos, e irá arcar com as con-

sequências. 

Deus, nosso Pai, nos coloca em diversas situações no dia a 

dia, chamadas de provas, para que possamos evoluir e melhorar 

nossos defeitos, e dentre essas situações, estão os prazeres de 

toda ordem. Em fevereiro, ocorrem os festejos de carnaval, on-

de se apresentam para os indivíduos estas situações que os co-

locam em dúvida, se devem ou não participar.  

O carnaval é uma festa popular como muitas outras, mas o 

problema é que ela se transformou em sinônimo de vulgaridade, 

baixarias, vícios, e muitos outros excessos e problemas como 

roubos, abortos e suicídios, tanto no plano físico quanto no espi-

ritual. Diversos espíritos nos alertam sobre os problemas do car-

naval, inclusive o próprio Emmanuel. Portanto, é de responsabi-

lidade de todos se instruírem sobre o que é de fato o carnaval, 

para não cometer erros que podem prejudicar muito sua vida, 

sendo necessário, às vezes, até mesmo serem reparados em ou-

tras reencarnações. 

Sempre que semearmos o bem, colheremos o bem, mas ao 

semearmos o mal, colheremos o mal. Pensemos nisso. 

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, ás 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 outro s 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! 

  

FEVEREIRO 
 

01 - Tayná Seixas da Silva Oliveira    
02 - Risemir Corrêa França    
04 - Darcio Pereira Ranauro    
07 - Ricardo J. Teixeira da S. Junior    
09 - Ângela Ferreira Pace    
09 - Diana Tavares de O. Hasler    
09 - Moacir de Oliveira Rodrigues    
12 - Marilene Araújo dos Santos    
13 - Denis Thiago Santos de Barros    
14 - Solange C. de Souza Cardia    
15 - Lúcia Helena Salvador Fioretti    
15 - Marco Antonio Nunes Alves    
17 - Flávio Marcos Chagas da Silva    
17 - Maria Noêmia dos Santos    
21 - Marilda Martins Cardoso Pinto    
24 - Luciene Bahiense Moreira    

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
 Em dezembro/2014, recebemos:  

350 kg de alimentos,  1525 peças 

de roupas,  155 pares de calçados,  

21 bolsas/cintos,  65 materiais de 

higiene e limpeza, 65 outros dona-

tivos. 

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: 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 exem-

plar  do Estatuto. 
 

- Thamires Alarcão e Silva 
- Diogo Laranja Alberto 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 

 

A Diretoria Colegiada do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Diretor 

Administrativo, e de acordo com o que dispõe os Art. 14°, Parágrafo 1º e 

Art. 15°, alíneas “b” e “c” do Estatuto do CELV em vigor, por este EDITAL, 

convoca os Senhores Associados efetivos e beneméritos, em pleno gozo 

de seus direitos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – AGO, 

em sua sede, a Rua Vitor Alves, n. 226, em Campo Grande, RJ, no dia 28 
de fevereiro de 2015, às 17 horas, em 1ª Convocação, com presença da 

maioria absoluta dos Associados, ou às 17h 30min, em 2ª Convocação 

com a presença de qualquer número dos associados acima mencionados, 

para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 

a) Tomar conhecimento do Relatório Administrativo e do parecer do 

Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Receita 

e da Despesa, e a prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercí-

cio de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014, analisá-los e aprová-los. 

b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas 

as prescrições legais, estatutárias e regimentais. 

 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2015. 

Ricardo Teixeira — Diretor Administrativo 

 

 

1º ALMOÇO FRATERNO 2015 

CELV (C. E. Luz e Verdade) 
 

Domingo, 12 de abril de 2015 
 

Convites disponíveis, em breve, em nossa Livraria 

POR FAVOR, ANTECIPEM A AQUISIÇÃO DOS CONVITES PARA O 
ALMOÇO. 



 
 

Dica do CELVINHO  
 

“ Meu pequeno Evangelho” 
 

Autores: Maurício de Sousa, Luis Hu 
Rivas, Ala Mitchell 

 
  Nesta nova aventura, a turma da 
Mônica recebe a visita de André, um 
primo do Cascão que vai apresentar 
às crianças conceitos do Evangelho 
que podem e devem ser praticados 
no dia a dia, independentemente da 
religião de cada um. Lindas mensa-
gens de amor, caridade e humildade, 
contadas de forma divertida com os 
personagens mais queridos do Brasil. 
Confira. 

 
 Dica da LIVRARIA 

“Jesus no Lar” 
 
Apresenta lições ensinadas por 

Jesus em reuniões na casa de Simão 
Pedro, onde foi realizado o primeiro 
culto cristão no lar. Aborda temas 
como: o amor ao próximo, o valor 
do servir, a compaixão, a educação, 
entre outros. Demonstra a perma-
nente atualidade da mensagem evan-
gélica e enfatiza a necessidade de 
cada um se reformar interiormente 
revendo seus pensamentos, atos, 
posturas e atitudes. A reunião famili-
ar semanal em torno do Evangelho é 
prática das mais úteis aos cristãos. 
Por isso se recomenda que, junto 
com O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, O Livro dos Espíritos e ou-
tros livros de escolha do grupo, esta 
obra esteja sempre nas reuniões, 
para leitura e consulta. Em grupos 
onde haja crianças é útil acrescentar 
o livro Pai Nosso, pelo espírito Mei-
mei. 

 
Neio Lúcio, 

Psicografia Francisco Cândido 
Xavier. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

Nos dias de temporal, por dentro do cora-
ção, refugiemo-nos no santuário da prece. A 
prece é força da vida ao nosso dispor; por ela, 
anjos e homens se encontram, facilitando-nos a 
comunhão com Jesus para a execução de nos-
sas tarefas. 

 
Carlos Augusto 

Francisco Cândido Xavier.  
 
 

... & Verdade 
 

PERANTE A ORAÇÃO 
 

Proferir a prece inicial e a prece final nas reu-
niões doutrinárias, facilitando-se, dessa forma, a 
ligação com os Benfeitores da Vida Maior. 

A prece entrelaça os Espíritos. 
Quanto possível, abandonar as fórmulas de-

coradas e a leitura maquinal das “preces pron-
tas”, e viver preferentemente as expressões 
criadas de improviso, em plena emotividade, na 
exaltação da própria fé. 

Há diferença fundamental entre orar e decla-
mar. 

Abster-se de repetir em voz alta as preces que 
são proferidas por amigos outros nas reuniões 
doutrinárias. 

A oração, acima de tudo, é sentimento. 
Prevenir-se contra a afetação e o exibicionis-

mo ao proferir essa ou aquela prece, adotando 
concisão e espontaneidade em todas elas, para 
que não se façam veículo de intenções especio-
sas. 

Fervor d´alma, luz na prece. 
Durante os colóquios da fé, recordar todos 

aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, 
ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes, 
em silêncio e a distância, o necessário perdão 
de nossas faltas. 

Os resultados da oração, quanto os resultados 
do amor, são ilimitados. 

Cancelar as solicitações incessantes de bene-
fícios para si mesmo, centralizando o pensa-
mento na intercessão em favor dos menos feli-
zes. 

Quem ora em favor dos outros, ajuda a si pró-
prio. 

Controlar a modulação da voz nas preces 
públicas, para fugir à teatralidade e à conven-
ção. 

O sentimento é tudo. 
 

André Luiz, 
Psicografia de Waldo Vieira. 

Divulgação 

Opções: Janeiro &      

Fevereiro 

 PERDÃO GERA SAÚDE - 
UM CONVITE PARA A RENOVA-

ÇÃO (Reflexões)  
de Armando Falconi 

 

 

GRÉCIA - UM ROMANCE 
NO TEMPO DOS DEUSES 

Romance  
De Monica Dabus 

 
 

 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

 

Em nossa Biblioteca você 
encontra livros, revistas, peri-
ódicos e DVDs espíritas, para 
empréstimo. A Biblioteca fun-
ciona na Sala 02, e  atende to-
dos 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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Instituições Espíritas aniversariantes 
 

 

10/02/1988 - Grupo E. Fraternidade Irmão Abrahão. Rua 

Zopiro Goulart, 351 –  Jabour – Senador Camará – 27 anos; 

13/02/1921 – C. E. Amor à Verdade. Rua Felipe Cardoso, 

922 – Santa Cruz – 94 anos; 

21/02/1982 – Escola Central da Campanha do Quilo. Rua 

Murupê, 367 – Paciência – 33 anos. 

 

Notícias do  Movimento Espírita 

Seminários de Verão na ABENA - 2015 
Sempre aos domingos, às 10h.      

* Dia 01/02 – “A encarnação e o aprendizado do 
amor”, com Luzia Mathias  
      
O endereço da Associação Beneficente Espírita 
Nazareno é: Rua Sólon Botelho, 480 – Campo 
Grande (subir a Rua Pontes Leme) – Tel.: 3394-
0396 / 5607 – (referencia Guandu Veículos)  

 Você precisa conversar?  

      Importante saber que, nossa Casa 

oferece atendimento fraterno a todos 

os que desejam conversar, aliviar o co-

ração, aliviar seus momentos de in-

compreensão, de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores 

informações. 

AVISO — ESTACIONAMENTO 

Para os frequentadores de nossa Casa, que vêm 

ao CELV de carro, sugerimos que, para sua maior 

comodidade e segurança, estacionem seus veículos 

sempre em nossa garagem ou em algum dos esta-

cionamentos existentes nas ruas ao entorno do 

Centro, evitando estacionar nas calçadas. 

FICHA ANUAL DE VOLUNTARIADO 

Pedimos, por gentileza, a todos os trabalhadores e 

voluntários de nossa Casa, o favor de atualizarem a 

ficha de voluntários, que deve ser preenchida todos os 

anos, conforme lei Federal. 

Procurem seus Coordenadores. 

LIMPEZA DO CELV 
 

Nossa Casa realiza, semanalmen-

te, 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. 
 

PRECISAMOS URGENTE DE  
NOVOS VOLUNTÁRIOS!! 

 

Não precisa avisar, basta vir no dia. 

 

O CENTRO ESPÍRITA 

“Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o 
Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. “          (J. Herculano Pires) 
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Mensagem mediúnica 
 

RUMO À EVOLUÇÃO 
 

Irmãos, segue Jesus os caminhos que o Pai lhe reservou. Segue a humanidade os caminhos que levam a Jesus. 
Bússola eterna, amigo de todas as horas, Guia bondoso e amoroso. 

Vários caminhos, várias pessoas vindas de todos os cantos, rumo a Jesus. Os que chegam despojados de mate-
rialidade e encharcados de caridade têm menos dificuldades para segui-lo. Os que ainda não acordaram para o e-
xercício do bem precisarão amadurecer crescer e evoluir com suas dores e conflitos, mas sempre seguindo rumo à 
evolução. Encarnados e desencarnados caminhando juntos. Entra ano e sai ano, no calendário da Terra, estações 
se modificam e se alternam. Frio, calor, sol e chuva... Mas todos continuam seguindo rumo ao Cristo. A passagem 
de um ano para o outro traz um marco para a vida de cada um. Queríamos muito que fosse somente um registro de 
realizações íntimas e fraternas, mas ainda não alcançamos este patamar. Ajudemo-nos mutuamente e deixemos 
marcas de amor nos corações. Nada há de mais salutar que isso... As doenças, os conflitos, as angústias se desva-
necem, quando amamos de verdade. Olharmos o outro com o olhar do bem, ouvirmos com o coração e abraçarmos 
com amor. Este é o nosso mais profundo desejo. Que dediquem ao outro nossas melhores ações sem reservas, 
sem desconfianças, sem atropelos. Amando, apenas! 

Irmãos, que a paz de Jesus ilumine e esclareça todos nós. E que, unidos, possam dividir com os que ainda não 
conseguiram sentir as vibrações do Altíssimo. Eis o nosso papel! Fazer chegar a quem está mais próximo de nós 
tudo o que recebermos do Pai. Que ao final de cada ano terrestre, possamos com muita fé, avaliar nosso trabalho 
redentor e concluir que fizemos o bem apenas em parte, mas fizemos. 

Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. 
Carlos 

Recebida no CELV  no dia 29/12/14. 

O Departamento de Assuntos Mediúnicos convida para: 

“ENCONTRO DE MÉDIUNS DOS  GRUPOS MEDIÚNICOS” 

 

Tema: A complexidade da prática mediúnica 

15 DE MARÇO - DOMINGO - Horário, às 15h30min 

“ESTUDOS DE CARNAVAL NO CELV “ESTUDOS DE CARNAVAL NO CELV ––  2015”2015”  
 

  TEMA: "Caridade, Sublime Virtude para a Felicidade" 

 
HORÁRIOS 

SÁBADO  
14/02 

DOMINGO 15/-
02 

SEGUNDA FEIRA 
16/02 

TERÇA FEIRA 
17/02 

  
MANHÃ  

De 09h às 
10h30min  

 Tema: 
“Caridade, Sublime 
Virtude para a Felici-
dade” 
 
Expositor: 
Valmir Freitas 

  
 
Reunião Pública 
normal (palestra 
e passes) 
  

  
 
Reunião Pública 
normal (palestra e 
passes) 
  

Tema:  
Protagonismo na 
Caridade 
  
Expositora:  
Beti Brisse 
  

  
TARDE 

De 16h às 
17h30min  

 Tema: 
“Carta de Paulo: se 
não tiver caridade 
nada sou” 
 
Expositora: 
Nadja de Castro 
  
  

 Tema: 
“A Busca da Fe-
licidade” 
 
 
Expositor: 
Fabio Ferreira 
  

 Tema:  
“Missão dos Espí-
ritas” 
 
 
Expositora:  
Creusa Branco 

  
Reunião Pública 
normal (palestra e 
passes) 
OBS: esse estu-
do, de terça à tar-
de, é o único que 
será às 17h.Os 
demais às 16h 
  



 

Aos sábados 
 

Infância & bebês -  15h 
Grupo de Pais/responsáveis  - 15h 
 
Mocidade (a partir 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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“Caridade, sublime virtude para a felicidade” 

“Em resposta o Rei lhes dirá: Amém vos digo [que] na medida em que fizestes a um destes meus irmãos, mais pequeninos, a 
mim o fizestes.” Jesus (Mt, 25:40) 

No período do carnaval, quando os desatinos e a irresponsabilidade atingem o ápice em a criatura hu-
mana, com sérios prejuízos para sua estrutura emocional e psicológica, ocorre a Confraternização das 
Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, COMEERJ. Como o nome já diz, este evento reúne jo-
vens de todo o Estado, em múltiplos polos, com o objetivo de oferecer uma alternativa às atividades que 
em geral não se coadunam com a proposta cristã buscada incessantemente pelos veros espíritas, por 
entenderem-na como única capaz de saciar irrevogavelmente a sede dos homens. 

Sendo assim, o tema deste XXXVI encontro será “Caridade, sublime virtude para a felicidade”. Allan 
Kardec resumiu muito apropriadamente a importância desta virtude na máxima: “Fora da caridade não há 
salvação”, demonstrando a continuidade entre a Doutrina Cristã e o Espiritismo. Sob este estandarte as 
ideologias se unirão e, um dia, a humanidade caminhará junta em direção à verdadeira Felicidade. 

A proposta espírita/cristã da caridade como geradora de felicidade pôde ser constatada recentemente 
à luz da ciência, mais uma vez demonstrando o tríplice aspecto da Doutrina Espírita, pois “fé inabalável só 
o é aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade”¹. A pesquisado-
ra e palestrante espírita Anete Guimarães prova inclusive, que aquele que “segue Jesus”, isto é, pratica a 
lei de caridade em toda a sua amplidão, sente menos dor do que se não o seguisse. 

Como ainda estagiamos distante de poder afirmar que somos possuidores desta sublime virtude, Je-
sus, em sua imperturbável sabedoria, nos legou a passagem supracitada de Levi; recordássemos sempre 
que estivéssemos diante de um desses convites da vida que não estamos fazendo a outro senão ao nosso 
doce e sereno Irmão de Nazaré, a manifestação excelsa do amor e da caridade. 

¹ESE 
 (Redação da Mocidade Ezequiel ) 

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 pontualida-
de 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 des-

perdiçado! 
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Poluição e Psicosfera 
Ecólogos de todo o mundo preocupam-se, na atualidade, com a po-
luição devastadora, que resulta dos detritos superlativos que são 
atirados nos oceanos, nos rios, lagos e "terras inúteis" circunjacentes 
às grandes metrópoles, como o tributo pago pelo conforto e pelas 
conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos 
para a sobrevivência, às indústrias bélicas, às de explorações novas, 
às "de inutilidade" que atiram fora centenas de milhões de toneladas 
de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. 
Além dessas, convém recordarmos a de natureza sonora, dos cen-
tros urbanos, produzindo distonias graves e contínuas... 
[...] Todavia, o homem ingere e disparate mais terrível poluição, 
venenosa quão irrefreável graças ao cultivo de lamentáveis atitudes 
em que persevera e se compraz: referimo-nos à poluição mental que 
interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de 
dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. 
[...] A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar da-
quela de natureza moral, fator primacial para as outras que são visí-
veis e assustadoras. 
O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado 
de coisas, já foi apresentado por Jesus, o Sublime Ecólogo que em a 
Natureza, preservando-a, abençoando-a, dela se utilizou, apresentan-
do os métodos e técnicas da felicidade, da sobrevivência ditosa nos 
incomparáveis discursos e realizações de que inundou a História,  

 
 
 
 

estabelecendo as bases para o reino de amor e harmonia, sem fim, 
sem dores, sem apreensões... 
Nunca reagiu o Mestre — sempre agiu com sabedoria 
Jamais se permitiu ferir — deixou-se, porém crucificar, 
Nenhuma agressão de Sua parte — facultou-se, no entanto, ser agre-
dido. 
Por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de re-
conforto, amenidade e paz. Seus caminhos ficaram floridos pelas 
alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. 
Rei Solar, fez-se servo humilde de todos, mantendo-se inatingido, 
embora o ambiente em que veio construir a Vida Nova para os tem-
pos futuros.. 
Repassa-Lhe a sublime trajetória. Busca-O! 
Faze uma pausa na terrível conjuntura em que te encontras e recor-
da-O. 
Para toda enfermidade, Ele tem a eficiente terapia; para as calamida-
des destes dias, Ele tem a solução. 
Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas, quando possas. 
A Terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água 
cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e 
o faiscar das estrelas em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador 
Perene de todos nós. 
 

Do livro: Após a Tempestade - Pelo Espírito Joanna de Ângelis 

Poesia Espírita no Celv 

É com grande   alegria   que anunciamos o início das atividades do Grupo de Poesia  de 
nossa Casa. Trata-se de um  setor do GAAF  que  se  volta para a arte literária. Haverá estudo 
de poesias e de autores, técnicas para  declamação  e  com  certeza será um ponto de encontro 
mensal daqueles que sabem o  valor  e  a  importância  da  poesia  para  a evangelização dos 
nossos corações.  

A primeira reunião acontecerá no dia 06/02/15, das 20 às 21h30min, na sala 12 . O grupo 
reunir-se-á toda primeira sexta-feira do mês. Não é necessária inscrição prévia. 

Arte Espírita   & 
        Poesia 

A poesia espírita é a palavra cantada que toca os n ossos sentimentos.  
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – FEVEREIRO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 O amor como solução. Maurício Mancini Ivete Zampa Francinete Costa 

09 Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. ESE cap 5 item 26 Francinete & 
Cecília 

Bete Bard Elias de Souza 

16 Ciclo de palestras:  Visão Espírita do carnaval. João Maceió Inês Marques Severino Francisco 

23 Reprogramando nossa vida. Simone Lima Maria Cecília Cátia 

  
TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Ponto de Vista. E.S.E., cap.II, itens 5,6,7 e 8 
  

Inês Marques Eduardo Ferreira Erli Dimas 

10 Ciclo de palestras:  Visão Espírita do carnaval. 
  

Vera Breder Tânia Maria Maria Cecília 

17 Povoamento da Terra. L.E., cap. III, Q. 50 a 54 
  

Rosane Peixoto Creusa Branco Erli Dimas 

24 Diferentes estados da Alma na erraticidade. 
E.S.E., cap.III, itens 1 e 2 

Eduardo Ferreira Tânia Cristina Diana Haster 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Transmissão oculta do pensamento. L.E., Q. 419 a 421 
  

Creusa Branco Robson Santisi Nadja de Castro 

11 Ciclo de palestras:  Visão Espírita do carnaval. 
  

Allan de Souza Osmar Fernandes Creusa Branco 

18 O argueiro e a trave. E.S.E., cap. X, itens 9-10 
  

Marilene Soares Fabio Ferreira Erli Dimas 

25 Faculdade que tem os espíritos de penetrar e influenciar nos-
sos pensamentos e atos. L.E., Q. 456 a 472 

Nadja de Castro Roberto Maia Robson Santisi 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Espíritos Errantes. L.E., Q. 223 a 233 Marcia Mattos Simone Lima Ivone Maria 

12 Ciclo de palestras:  Visão Espírita do carnaval. Valmir Freitas Wanderley Lima Lúcia Helena 

19 Instruções dos Espíritos. O dever. E.S.E., cap. XVII, item 7 Sônia Rosário Maria Inês Erli Dimas 

26 Escolha das provas. L.E., Q. 258 a 273 Regina Ferreira Luciene Bahiense Simone Lima 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Ciclo de palestras:  Visão Espírita do carnaval. 
  

Eduardo Ferreira Simone Lima Josélia Bento 

13 Despertar da consciência. 
  

Célia Evangelista Ingrind Tagomori Beti Brisse 

20 Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retri-
buição. E.S.E., cap. XIII, itens 7-8 

Edineide Silva Josélia Bento Nilbe Brilhante 

27 Adoração exterior. Vida contemplativa. L.E., Q. 649 a 657 
  

Beti Brisse Nilbe Brilhante Dora Rosa 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á.  
E.S.E., cap. XXIV, itens 17 a 19 

Allan de Souza Fabio Ferreira Luciene Bahiense 

08 Ciclo de palestras:  Visão Espírita do carnaval. Maurício Mancini Alberto Milhomens Elias de Souza 

15 O despertar da consciência. 
  

Célia Evangelista Creusa Branco Claudia Márcia 

22 Caridade, sublime virtude para a felicidade.     (DEF) Alessandro 
Campello 

Paulo Orli Jr Simone Lima 


