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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 
 

As festas carnavalescas, assim como diversas outras do gênero espa-

lhadas pelo mundo, há muito deixaram de lado apenas o espírito do di-

ver,mento e da alegria para dar lugar a excessos e abusos de todo ,po, 

como gula, sexualidade, adultérios, abortos, crimes diversos, dentre ou-

tros. 

 

O Espiri,smo, como Doutrina confortadora e esclarecedora, tem a 

missão de alertar os seres humanos sobre como ocorrem os fatos, tanto 

do ponto de vista material, quanto espiritual. Ela não proíbe, mas deixa 

sempre o livre-arbítrio para cada um escolher, e alerta das consequências 

de nossos atos, deixando a responsabilidade dos mesmos a cargo de cada 

um. 

 

Além dos excessos e abusos de toda ordem nestes dias de festa, há 

ainda a influência intensa do mundo espiritual inferior, onde espíritos 

infelizes se aproveitam dessa época para atuar nos corações das almas 

encarnadas, onde, às vezes, uma existência inteira não é necessário para 

reparar os danos de poucos dias de festas e diver,mentos desregrados. 

Não condenamos o Carnaval em si, visto que ele é apenas uma festa co-

mo tantas outras, como as de São João, mas enquanto o ser humano não 

aprender que alegria não é o mesmo que fazer coisas erradas, o Carnaval 

será visto apenas como uma lamentável época geradora de tanto sofri-

mento. E enquanto houver miseráveis passando fome, não se jus,ficarão 

as fartas contribuições para se enfeitar os salões. 

 

Recomendamos a oração e o esclarecimento, e principalmente o nos-

so exemplo, para ajudarmos os espíritos do bem a atuar de forma mais 

intensa a fim de que cada vez menos danos sejam gerados nesta época 

tão lamentável. 

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 / bebes & 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  
 

“A Sacola Misteriosa” 
 

Cezar Braga Said 
 
Bebeto estava olhando distra-

ído as vitrines das lojas até que, 
de repente, encontrou uma sa-
cola perto de uma árvore. Ela 
era colorida e enorme. Curioso, 
pegou a sacola para descobrir e 
a levou para casa. No caminho, 
todos que o encontravam carre-
gando aquela sacola enorme pela 
rua ficavam sorrindo, querendo 
saber o que ele levava. Mas, afi-
nal, qual era o segredo daquela 
sacola? De quem seria? Por que 
todos riam? Junte-se a Bebeto e 
desvende o mistério da sacola.    

 
 

Dica da LIVRARIA 
 

 
“Os Caminhos do Amor” 

 
Dalva Silva Souza 

 
 

As múltiplas facetas do amor 
são temas deste trabalho, que 
convida a trilhar os caminhos das 
diversas fases da vida. Infância, 
adolescência, idade adulta, na-
moro, casamento e filhos, o pa-
pel da mulher e sua importante 
função na tarefa maternal são 
alguns dos assuntos abordados, 
demonstrando como o fracasso, 
o sucesso, a alegria e a tristeza, 
presentes nos desafios diários, 
são essenciais para compreender 
e aprender o verdadeiro sentido 
do amor. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

Não há espírita sincero agindo a sós; todos 
participam naturalmente de equipes intangíveis, 
empenhadas na atividade constante e redentora. 

 
Cairbar Schutel 

Do livro: Seareiros de Volta 
 
 

... & Verdade 
 

CORRUPÇÃO 
 

Os índices de corrupção no mundo são as-
sustadores. Isso tem suscitado muitos questiona-
mentos sobre as razões desse comportamento 
do homem. 

Como o Cristianismo ensina um comporta-
mento diametralmente oposto, o índice de cor-
rupção deveria ser muito pequeno nos países 
cristãos. 

O aposto Pedro, em sua segunda carta aos 
cristãos, aborda dois aspectos desse comporta-
mento. Num deles, coloca a corrupção como 
vencedora e o que a pratica como vencido por 
ela, consequentemente seu escravo. No outro, 
aborda a responsabilidade do cristão que não 
resiste à sedução dos interesses materiais. En-
volve-se em ato de corrupção e fica numa situa-
ção pior, devido à consciência de estar agindo 
em desacordo com os ensinamentos  evangéli-
cos e, portanto, contrariamente às leis de Deus. 

O Espiritismo nos apresenta uma explicação 
lógica para esse comportamento humano inade-
quado. Sem dúvida, a prática da corrupção é 
uma das consequências do egoísmo, tema que é 
estudado nas questões 913 até 917 de O Livro 
dos Espíritos. 

Ensinam-nos os Espíritos que todos os ma-
les decorrem do egoísmo, imperfeição moral que 
não diminui com o desenvolvimento intelectual. 
Ao contrário, pode até fortalecer-se, porque o 
homem vislumbra a possibilidade de usar a sua 
inteligência, conhecimentos e habilidades para 
atender aos seus interesses pessoais, portanto, 
de satisfazer ao egoísmo. 

Como pode a Doutrina Espírita colaborar na 
erradicação da corrupção? 

O conhecimento espírita desperta o homem 
a consciência de que reencarna para progredir, 
principalmente no campo moral. Ele compreende 
que não progredirá se não combater as imperfei-
ções, os defeitos morais, sobretudo o egoísmo. 

Enquanto o egoísmo exercer forte influência 
sobre as ações do ser humano, dificilmente a 
corrupção deixará de existir. 

No futuro, quando a Humanidade conhecer 
os ensinamentos de Jesus e praticá-los, a cor-
rupção desaparecerá e a justiça social deixará de 
ser um sonho, uma esperança, para se transfor-
mar em realidade. 

 

Humberto Ferreira 
Reformador, março 2006. 

Divulgação 
BALZAC 

CRISTO espera por ti 
 

Waldo Vieira 
 

Charlotte está diante da possibili-
dade de reencarnar em um corpo 

masculino 
e sabe que 
deve confi-
ar e orar 
para reco-
m e ç a r 
nova cami-
n h a d a . 
Duas en-
carnações 
em uma 
m e s m a 

história, mostrando que o aparente 
tormento pode ser, na realidade, a 
feliz chance do recomeço, afinal a 
lei divina é sempre justa e não há 
como dela escapar, porém todos 
podem contar com a misericórdia e 
companhia de Jesus, o divino con-
dutor, que muito espera de nós! 

 
 
 
 

Biblioteca Espírita 

& Sala de leitura 

 
Em nossa Biblioteca você encontra 

livros, revistas, periódicos e DVDs espí-
ritas para empréstimo. A Biblioteca 
funciona na Sala 02 e  atende todos os 

dias, antes e após  as Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de   novos 
voluntários. 

E se você adquirir o 

livro... 

Leva de brinde o jornal: 

Correio Espírita 



    
 

“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! 

  

FEVEREIRO 

 

01 - Raimundo Ferreira Leite    
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    
15 - Lúcia Helena Salvador Fioretti    
15 - Marco Antonio Nunes Alves    
17 - Flávio Marcos Chagas da Silva    
17 - Maria Noêmia dos Santos    
20 - Diogo Laranja Alberto    
21 - Marilda Martins Cardoso Pinto    
24 - Luciene Bahiense Moreira    

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: Célia 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” 

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV  

      Doações:  
Em dezembro/2015, recebemos:  285 kg de alimentos,  2078 peças de roupas,  

352 pares de calçados,  102 bolsas/cintos,  48 materiais de higiene e limpeza,  

63 outros dona,vos. 

CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO — ASSEMBLÉIA 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. 14º, Parágrafos 1º e Art. 15º, alíneas “b” e “c” do Estatuto do CELV em vigor,  por este Edi-
tal, convocar os Senhores Associados efetivos e beneméritos, em pleno gozo de seus direitos, para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária - AGO, em sua sede, à Rua Vitor Alves, 226 Campo Grande – RJ, no dia 27 de 
fevereiro de 2016, às 17:00 horas em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta dos Associados ou às 
17:30 horas, 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 da Administração 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 anterior de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, analisá-los e aprová-los; 
 
b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitos as prescrições legais, estatutárias e re-
gimentais. 
 

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2016 
 

Ricardo Jose Teixeira da Silva Junior 
     Diretor Administrativo 

FICHA ANUAL DE VOLUNTARIADO 

Pedimos, por gentileza, a todos os trabalhadores e voluntários 

de nossa Casa, o favor de preencherem a ficha de voluntários, 

que deve ser preenchida todos os anos, conforme lei Federal. 

Procurem seus Coordenadores. 
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Ins*tuições 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; 
14/02/1962 – Soc. E. Francisco de Assis. Rua Uruquê, 200 – Jd. Água Branca – Rea-
lengo – 53 anos; 
21/02/1982 – Escola Central da Campanha do Quilo. Rua Murupê, 367 – Paciência 
– 33 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. 

“ESTUDOS DE CARNAVAL NO CELV – 2016” 

CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE – 
End.: Rua Vítor Alves, 226, Campo Grande (próximo ao Teatro Arthur Azevedo) 

Tel: 2415-7928 / WWW.CELV.ORG.BR 
 

TEMA: "Desafios da Vida: Estamos Vivendo como Cristãos?" 

HORÁRIOS SÁBADO 
06/02 

DOMINGO 
07/02 

SEGUNDA FEI-
RA 08/02 

TERÇA FEIRA 
09/02 

MANHÃ 
De 

09:00h 
às 

10:30h 

Tema: 
“O Homem de 
Bem” 

Expositor: 
Valmir Freitas 

Reunião  
Pública  
normal 
(palestra e 
passes) 

Reunião  
Pública normal 
(palestra e 
passes) 
  

Tema: “Eu e o 
Mundo: O Indiví-
duo em Suas Rela-
ções com a Socie-
dade” Expositora: 
Creusa Branco 

  

TARDE 
De 
17:00h 
às 18:30 

Tema: 
“A Vontade” 

Expositora: 
Nadja de  
Castro 

  
  

Tema: 
“Duelos Inter-
nos: O Indiví-
duo Perante Si 
Mesmo” 

Expositora: 
Be* Brisse 

Tema:  
“Na In*midade 
da Família". 
Expositor:  
Eduardo Ferreira 

Reunião Pública 
normal (palestra 
e passes) 
  

CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA! 

 

DOE MEDULA ÓSSEA. 

Sua família é bem maior do 

que você imagina. 

Falar é a melhor solução! 

Diga não ao suicídio. 

www.cvv.org.br  

 Marcha do Progresso * Livro dos Espíritos - Questão 783 
 

_ Segue sempre  marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da Humanidade? 
“Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas; mas quando um povo não avança bastante 

rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo Nsico ou moral que o transforma.”. 
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Mensagem mediúnica 
 
 

Simples como a água que bebemos, puro como 
o ar que respiramos, deve ser o espírito em sua es-
sência. Sem sentimentos que o contamine. 

 
Leve como a pluma que voa, bem como a pom-

ba que paira, deve ser o espírito em seu teor. Com 
nada que o faça cair nas garras das ações vis. 

 
Livre do mal que o acorrenta, liberto das garras 

do ódio, deve ser o espírito que anda na estrada da 
evolução contínua da Eterna Vida. 

 
Amemos com todo amor que se pode dar; prati-

quemos a caridade pura aos irmãos de caminhada; 

perdoemos o quanto possamos 
perdoar para, assim, podermos 
nos elevar. 

 
Sempre com a luz do Mestre a 

nos guiar; sigamos os ensinos deixados no tempo 
da Eterna Vida do Bem, para livres podermos alçar 
a plenitude do amor, da paz e da vida. 

 
Sejamos, pois companheiros de estudo, trabalho 

e jornada; irmãos de paz a ser distribuída nessa 
nossa estrada. 

 

Sejamos simples no falar, no agir e no pensar. 
Como crianças a sonhar. 

 
Recebida no CELV, na reunião Mediúnica Experimental, no 

dia 09 de janeiro de 2016. 

  

      “A bondade e a compaixão devem sempre acompanhar o comportamento do 
verdadeiro espírita que se disciplina através do conhecimento do Espiritismo, a 
Doutrina que se caracteriza pelo conhecimento intelecto-moral, tendo, porem, 
como bandeira a caridade”.        

                                                     (Divaldo Franco)  

MENSAGEM AOS JOVENS 
 
Meu jovem amigo. 
A mocidade cristã é a primavera bendita de luz anunci-
ando o aperfeiçoamento da Terra. 
Aceita, com ânimo firme, o roteiro que o Mestre Divino 
nos oferece. 
 
Coração terno. 
Consciência limpa. 
Mente pura. 
Sentimento nobre. 
Conduta reta. 
Atitude valorosa. 
Disposição fraternal. 
 
O coração aberto às sugestões do bem aclara a consci-
ência, dilatando-lhe a grandeza. 
A consciência sem mancha ilumina a mente, renovando-

lhe as manifestações. 
O sentimento enobrecido orienta a conduta, mantendo-
a nos caminhos retos. 
A conduta irrepreensível determina a atitude valorosa 
no desempenho do próprio dever e no trabalho edifi-
cante. 
O gesto louvável conduz à fraternidade, em cujo clima 
conquistamos a compreensão, o progresso e o mérito. 
Coração aberto à influência de Jesus para enriquecer a 
vida... 
Disposição fraternal de servir, incessantemente às cria-
turas, para que o amor reine, soberano... 
Eis, meu amigo, em suma, o roteiro com que a mocidade 
cristã colaborará no aprimoramento da mundo. 
 
 

Psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier 
(Chico Xavier) pelo espírito Emmanuel. 

Mensagem extraída do livro Perante Jesus, editora IDEAL. 
 

 Você precisa conversar?  

      Importante saber que, nossa Casa oferece atendimento fraterno a todos os que 
desejam conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompreensão, de 
equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 
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Semear é confiar na colheita! 

   “... Educar uma criança e um jovem á luz do Espiritismo é semear luz 
pelos caminhos do futuro...”  

Vianna de Carvalho 

Lembramos que as atividades da Evangelização da Família  

(Bebês, crianças, jovens e pais) 

NÃO SÃO INTERROMPIDAS EM NOSSA CASA. 

Aos sábados 

Infância & bebês -  15h 
Grupo de Pais/responsáveis - 15h 
 
Juventude & Pais - 17h 
 

Durante as reuniões públicas 

Somente Infância   

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

 

O Evangelizando O Evangelizando O Evangelizando O Evangelizando ----    espírito imortalespírito imortalespírito imortalespírito imortal    

[…] a criança e o jovem evangelizados agora são, indubitavelmente, aqueles cidadãos do mun-
do, conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus esforços próprios, os verda-
deiros caminhos da felicidade na Terra. (Guillon Ribeiro) 
 
A criança é um Espírito reencarnado, dotado de habilidades desenvolvidas ao longo de suas 
múltiplas existências, bem como de necessidades em fase de aperfeiçoamento. 
 
A Evangelização no período da infância representa ação relevante e imperiosa, capaz de contri-
buir com o processo de aprimoramento da criança, considerando-se que: 
– Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais acessí-
vel às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem 
contribuir os incumbidos de educá-lo (O Livro dos Espíritos, questão 383); e que  […] o Espírito 
da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições 
de que se não tenha despojado em suas precedentes existências (O Evangelho segundo o Espiri-
tismo, cap. 8, it. 3). 
 
Considerando a criança como ser histórico — herdeiro de experiências pretéritas — e eterno, 
em constante processo de aprimoramento, o tempo presente mostra-se favorável ao cor-
reto investimento na alma infantil, fortalecendo-a para a jornada reencarnatória e apontando ro-
teiros seguros pautados na vivência do amor. Nesse sentido, Amélia Rodrigues 2 alerta-nos que 
evangelizar é trazer Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta magnitude, convidando 
a todos para uma ação condizente e coerente com a mensagem cristã. 

  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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Ego e eu 
 
A batalha mais difícil de ser travada ocorre no teu 

mundo íntimo. 
Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. 
É tua. Vitória, ou derrota, pertencerá a ti em silêncio. 
Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o 

teu sucesso, ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. 
Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior 

e tu os conheces. 
Acompanham-te, desde há muito estás familiarizado 

com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. 
Eles te induzem a glórias e a quedas, aos atos herói-

cos e às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou 
atrelando-te ao carro das ilusões. 

São conduzidos, respectivamente, pelo teu Ego e pe-
lo teu Eu. 

O primeiro comanda as paixões dissolventes, geran-
do o reinado do egoísmo cego e pretensioso que alucina 
e envilece. 

É herança do primarismo animal, a ser direcionado, 
pois que é o maior adversário do Eu. 

Este é a tua individualidade cósmica, legatária do 
amor de Deus que te impele para as emoções do amor 
e da libertação. 

Sol interno, é chama na fumaça do Ego, aguardando o 
momento de a dissipar, a fim de brilhar em plenitude. 

O Ego combate e tenta asfixiar o Eu. 
O Eu é o excelente libertador do Ego. 
Sob disfarces, que são as suas estratégias de belige-

rância criminosa, o Ego mente, calunia, estimula a sensu-
alidade, fomenta a ganância, gera o ódio, a inveja, traba-
lha pela insensatez. 

Desnudado, o Eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se 
e serve sem cessar. 

Jamais barganha ou dissimula os seus propósitos su-
periores. 

O Ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs, na 
busca instável da dominação injusta. 

O Eu fomenta a harmonia e despoja-se dos haveres 
por saber que é senhor de si mesmo e não possuidor 
dos adornos destituídos de valor real. 

César cultivava o Ego e marchou para a sepultura sob 
as honrarias que ficaram à sua borda, prosseguindo a sós 
conforme vivia. 

Jesus desdobrou o Eu divino com que impregnou a 
Humanidade e, ao ser posto na cruz, despojado de tudo, 
prosseguiu, de braços abertos, afagando todos que ainda 
O buscam. 

O Ego humano deve ceder o seu lugar ao Eu cósmi-
co, fonte inesgotável de amor e de paz. 

Não cesses de lutar, nem temas a refrega.  
 

Livro: Momentos de Meditação 

“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 Superior (...)”  Emmanuel 

  É com muita alegria que convidamos a todos para mais uma atividade  

de “Arte Espírita” em nossa Casa. 

Vem aí o  

IV Sarau de Poesias Espíritas 

Tema: “A arte de tocar os corações” 
Dia: 12 de março 2016 - a partir das 19h 

 
Além dos poetas, haverá teatro e música! Participe. 

 A Arte Espírita tem por obje*vo a divulgação da Doutrina Espírita, aliada ao entretenimento 

e à educação, à luz do Consolador prome,do pelo Cristo. 

“Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita 

será o complemento e a transformação da arte cristã.”   Allan Kardec – Obras Póstumas 
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“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. 

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – FEVEREIRO de 2016 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Tema livre. Maurício  

Mancini 
Luciene Bahiense Francinete Costa 

  

08 Reflexões sobre o Carnaval. João Maceió Inês Marques Francisca Brilho 

15 Parábola da ovelha perdida. 
(Matheus, XVIII, 12-14 – Lucas, XV, 3-7) 

Francinete 
Costa  

Maria Cecília 
  

Elias de Souza 

22 Parábola dos servos bons e maus. 
(Matheus, XXIV, 45-51 – Lucas, XII, 42-48) 

Fabio Ferreira 
  

Bete Bard Maria Cecília 
  

29 Parábola da grande ceia. 
(Lucas, XIV, 16-24) 

Alberto 
Milhomens 

Francinete Costa Aida 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 Ciclo de palestras: “A visão espírita do carnaval”. Rosane Peixoto Wanderley de 

Lima 
Erli Dimas 

09 A felicidade não é deste mundo.  E.S.E., cap. V, item 20 Alberto 
Milhomes 

Tânia Cristina Aida Milhomes 

16 Transmissão oculta do pensamento. L.E., Q. 419 a 421 Paulo Orli Tânia Maria Erli Dimas 

23 Perdas de pessoas amadas. Mortes prematuras. 
E.S.E., cap. V, item 21 

Fabio Ferreira Diana Haster Tânia Cristina 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Ciclo de palestras: “A visão espírita do carnaval”. Nadja de Castro Eduardo Ferreira Creusa Branco 

10 Fazer o bem sem ostentação. E.S.E., cap. XIII, itens 1 a 4 Osmar 
Fernandes 

Roberto Maia Erli Dimas 

17 Igualdade natural. Desigualdade das aptidões. 
L.E., Q. 803a 

Alessandro 
Campello 

Sérgio Amado Nadja de Castro 

24 O óbolo da viúva.  E.S.E., cap. XIII, itens 5-6 Sebastião 
Amorim 

Fabio Ferreira Sérgio Amado 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 Ciclo de palestras: “A visão espírita do carnaval”. Simone Lima Nathália Del Rey Francinete Costa 

11 Caracteres da lei natural. Conhecimento da Lei natural. O 
bem e o mal; Divisão da lei natural. L.E., Q. 614 a 648 

Alberto 
Milhomens 

Maria Cecília Renata 

18 Conhece-se a árvore pelo fruto. 
E.S.E., cap. XXI, itens 1 a 3 

Fernanda 
Portugal 

Gilésia Pieroni Sônia Rosário 

25 Objetivo da adoração. Adoração exterior. Vida contem-
plativa.   L.E., Q. 649 a 657 

Wilson 
Longobuco 

Luciene Bahiense Diana Hasler 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Ciclo de palestras: “A visão espírita do carnaval”. Eduardo 
Ferreira 

Beti Brisse Nilbe Brilhante 

12 Liberdade de pensar. Liberdade de consciência. 
L.E., Q. 833 a 842 

Paulo Orli Nilbe Brilhante Ingrind Tagomori 

19 Desigualdade das riquezas.  E.S.E., cap. XIII, item 8 Ingrind 
Tagomori 

Fabio Ferreira Josélia Bento 

26 Livre arbítrio.  L.E., Q. 843 a 850 Josélia Bento Edineide Silva Beti Brisse 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Superando conflitos morais. Creusa Branco Alberto 
Milhomens 

Tânia Maria 

14 Desafios da vida: estamos vivendo como cristãos? (DEF) Fabíola 
Coutinho (DEF) 

Paulo Orli Josélia Bento 

21 As relações no além-túmulo.   L.E., Q.274 a 290 Sebastião 
Amorim 

Renato Mayrimk Claudia Márcia 
  

28 A reencarnação fortalece os laços de família... Limites da 
encarnação e necess. da encarnação. ESE, cap. IV, 18 a 26 

Alan de Souza Simone Lima Elias de Souza 


