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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. 

Editorial 
Carnaval na Visão Espírita 
 As festas carnavalescas, assim como diversas outras do gênero 

espalhadas pelo mundo, há muito deixaram de lado apenas o espírito do 
divertimento e da alegria para dar lugar a excessos e abusos de todo tipo, 
como gula, sexualidade, adultérios, abortos, crimes diversos, dentre 
outros. 

O Espiritismo, 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 divertimentos desregrados. 

Não condenamos o carnaval em si, visto que ele é apenas uma 
festa como tantas outras, como as de São João, mas enquanto o ser 
humano não aprende que, alegria não é o mesmo que fazer coisas 
erradas, o carnaval será visto apenas como uma lamentável época 
geradora de tanto sofrimento. E enquanto houver miseráveis passando 
fome, não se justificarão as fartas contribuições para se enfeitar os 
salões. 

Recomendamos a oração e o esclarecimento, e principalmente o 
nosso 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. 
 

• 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 20h. 
 

Para quem participa ou participou de outro 
grupo 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  



 
 

 
 

Locadora Espírita 
 

   Você que é Associado contribuinte 
ou efetivo do CELV, tem disponível 
um vasto acervo de DVD´s,  de 
filmes, palestras e seminários 
espíritas em nossa Livraria, confira. 

 
Confira, todos os meses temos 

novidades! 
 

 
 
 
 
  

 

Em 2014 você  tem boas  
razões para se associar... 

 A partir de Fevereiro pedimos 
que todos os atuais associados 
recadastrem-se em nossa 
Livraria. Esta ação é muito 
importante e necessário para o 
novo planejamento do Clube. 

 
Passe na Livraria e faça isso! 

 
Sugestão de Leitura  

 Dica do CELVINHO   
 
“ZAZÁ, A Girafa amiga” 

AUTORA:  Regina Timbó 
 

Uma floresta encantada. Uma 
girafa que sonhava ser escritora. Um 
pacto de amizade e colaboração. Um 
grupo de caçadores ameaçando todos. 
Estes e muitos outros personagens são 
encontrados nesta fascinante história 
de luta pela preservação, pela amizade 
e pelo respeito. Inclui encarte de 
atividades 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 

 

Dica da 
Livraria 

 
“Vida e  

Renovação” 
 
Vida é sinônimo de 
r e n o v a ç ã o . 
Renovam-se as 
c é l u l a s  n o s 

organismos, o ar na atmosfera, as 
águas dos mares e dos rios. Tudo é 
renovação, prometendo mais vida 
dentro da vida. Assim também no 
campo moral. As dores chegam e 
passam. As dificuldades ensinam e se 
vão. O tempo nos conduz a novas 
realizações, revelando o potencial de 
amor existente no interior de cada um. 

 
Fragmentos de Luz... 

 

Podes fazer isso 
Se nada tens para doar aos 

companheiros de caminho, na jornada 
humana, reúne as próprias forças e 
oferece-lhes um sorriso de paz e 
encorajamento para que a tristeza ou o 
desânimo se lhes aproximem dos 
corações.  

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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Biblioteca &  

Sala de leitura 
 

A Biblioteca do 
CELV funciona na Sala 02, e  

atende todos os dias, antes e 
após  as Reuniões Públicas. 

Atenção! 
Precisamos  de novos voluntários 

para que o trabalho não seja 
interrompido. Procure a Livraria e 

... & Verdade 
 

Aborto Delituoso 
 
Comovemo-nos, habitualmente, diante 

das grandes tragédias que agitam a 
opinião.  

Homicídios que convulsionam a 
imprensa e mobilizam largas equipes 
policiais...  

Furtos espetaculares que inspiram 
vastas medidas de vigilância...  

Assassínios, conflitos, ludíbrios e 
assaltos de todo jaez criam a guerra de 
nervos, em toda parte; e, para coibir 
semelhantes fecundações de ignorância e 
delinquência, erguem-se cárceres e 
fundem-se algemas, organiza-se o 
trabalho forçado e em algumas nações a 
própria lapidação de infelizes é praticada 
na rua, sem qualquer laivo de compaixão.  

Todavia, um crime existe mais 
doloroso, pela volúpia de crueldade com 
que é praticado, no silêncio do santuário 
doméstico ou no regaço da Natureza...  

Crime estarrecedor, porque a vítima 
não tem voz para suplicar piedade e nem 
braços robustos com que se confie aos 
movimentos da reação.  

Referimo-nos ao aborto delituoso, em 
que pais inconscientes determinam a 
morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a 
existência, antes que possam sorrir para a 
bênção da luz.  

Homens da Terra, e sobretudo vós, 
corações maternos chamados à exaltação 
do amor e da vida, abstende-vos de 
semelhante ação que vos desequilibra a 
alma e entenebrece o caminho!  

Fugi do satânico propósito de sufocar 
os rebentos do próprio seio, porque os 
anjos tenros que rechaçais são 
mensageiros da Providência, assomantes 
no lar em vosso próprio socorro, e, se não 
há legislação humana que vos assinale a 
torpitude do infanticídio, nos recintos 
familiares ou na sombra da noite, os olhos 
divinos de Nosso Pai vos contemplam do 
Céu, chamando-vos, em silêncio, às 
provas do reajuste, a fim de que se vos 
expurgue da consciência a falta 
indesculpável que perpetrastes. 

Emmanuel 
Do livro: Religião dos Espíritos. 



Novos Associados 
Os mesmos devem passar na      

Livraria para pegar o exemplar           
do estatuto . 

 

Keila Maria de Freitas 
Maria da Conceição Costa Sousa 
Mario Felipe Alves de Vasconcelos 
Vilma Maria Santos de Almeida 

 
 

“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 - Tayná Seixas da Silva Oliveira    
02 - Risemir Corrêa França    
02 - Vera Lúcia de Souza Costa    
04 - Darcio Pereira Ranauro 
07 - Ricardo J. Teixeira da S. Junior    
09 - Ângela Ferreira Pace    
09 - Diana Tavares de Oliveira Hasler    
09 - Moacir de Oliveira Rodrigues    
12 - Marilene Araújo dos Santos    
13 - Denis Thiago Santos de Barros    
13 - Diego de Aguiar Guimarães    
14 - Solange Conceição de S. Cardia    
15 - Lúcia Helena Salvador Fioretti    
15 - Marco Antonio Nunes Alves    
15 - Renata da Silva Godinho     
17 - Maria Noêmia dos Santos    
24 - Luciene Bahiense Moreira    

 

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) 

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. 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 
22 de fevereiro de 2014, às 17 h 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 exercício de 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013, analisá-los e aprová-los.  

b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as 
prescrições legais, estatutárias e regimentais.  

Rio de Janeiro, 15  de dezembro de 2013.  

Flavio Palhares Peixoto -  Diretor Administrativo 

 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. 

Diretoria de Assistência e     
Promoção Social -       

DAPSE / Celv 
 

      Doações: 
 
Em Dezembro/2013, recebemos:  
447 kg de alimentos,  144 peças de 
roupas,  2614 pares de calçados,  
233 bolsas / cintos,  79 materiais de 
higiene e limpeza. Outros donativos: 
47, e R$ 305,00 (espécie). 

Termo de Adesão ao Serviço Voluntário  

Atenção Coordenadores e Dirigentes 
 

A Diretoria do CELV lembra da necessidade e obrigatoriedade do 
preenchimento anual do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário (conforme Lei do 
Serviço Voluntário nº 9608 de 18 de fevereiro de 1998). Procurem a Diretoria ou 
peguem as fichas na Livraria, e orientem seus companheiros para o devido 
preenchimento. Lembramos que todos devem assinar o Termo, os antigos voluntários, 
bem como aqueles que chegam agora para nos auxiliar. O termo deve ser atualizado 
anualmente no mês de janeiro, de acordo com o Estatuto (capítulo 3, artigo 9º, item F). 
A ficha é única e deve conter todas as atividades voluntárias anotadas. 
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Instituições Espíritas aniversariantes  
    10/02/1988 - Grupo E. Fraternidade Irmão Abrahão.      
Rua Zopiro Goulart, 351 –  Jabour  – 26 anos; 
    13/02/1921 – C. E. Amor à Verdade. Rua Felipe        
Cardoso, 922 – S. Cruz – 93 anos; 
     21/02/1982 – Escola Central da Campanha do Quilo.    
Rua Murupê, 367 – Paciência – 32 anos. 

 
Rádio Rio de janeiro  

Única Rádio Espírita de nossa cidade. Possui uma ampla 
programação, com destaques para: manhã na Rio, espaço 
jovem, esperanto, falando de espiritismo, luz na penumbra 
e muitos outros. Você pode ouvir pelo rádio 1400 Khz AM 
ou acessando http://www.radioriodejaneiro.am.br/  

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Queridos amigos, é com 
muita alegria que vemos 
crescer o arquivo de palestras 
no site do CELV. Como todos 
sabem, todas as palestras 
proferidas em nossa Casa 

(Centro Espírita Luz e Verdade) são agora gravadas (o 
áudio) e disponibilizadas em nosso site. Portanto, 
temos uma grande fonte de palestras da nossa VI 
região, de expositores os mais variados. 

E podem ser ouvidas pelo próprio site ou copiadas 
para o seu computador! Entre e conheça esse trabalho!  

Acesse www.celv.org.br   

Clique no menu "download das palestras do CELV” 

Aviso da DIRETORIA  
DE DIVULGAÇÃO 

      
 C a r o s  f r e q u e n t a d o r e s   e 
trabalhadores de nossa Casa. 
Pedimos encarecidamente que não 

tragam livros e revistas que não sejam 
exclusivamente espíritas. Não temos condições e 
nem oportunidade de dar um fim útil a estes materiais.  
     Nossa Biblioteca é espirita, exclusivamente. Os 
livros não espiritas que lá estão, servem para consulta 
e foram selecionados por uma equipe para este fim. 
     Então por favor não tragam  estes materiais para 
nossa Casa. Ficamos muito agradecidos  pela 
compreensão e contamos com a colaboração de todos! 

"Estudos de Carnaval do CELV"  
O CELV convida a todos para comparecerem em 

nossa Casa durante o período de carnaval, para 
participar dos vários estudos que estão programados. 
  

Nos 4 dias, de 01/03 a 04/03, teremos atividades 
variadas na parte da manhã e à tarde. Fiquem atentos 
aos murais e aos avisos, pois a divulgação detalhada 
será feita durante o mês de fevereiro.  

Contamos com a presença de todos!! 

Durante as reuniões... 

      Procure chegar pontualmente, sem            
provocar alarido;  

      Procure estar no Salão, evite conversas    
desnecessárias;  

   A harmonia dos pensamentos condiciona a 
paz e o progresso de todos.  
Procure falar sempre baixo! 

Limpeza & Manutenção (CELV) 
 Voluntários 

Convite do Depto de Multimeios – DMM 
A equipe do DMM faz um apelo para que novos 

voluntários nos auxiliem nesta tarefa. Se você deseja 
fazer parte desta equipe, na limpeza e manutenção de 
nossa Casa, os encontros acontecem a cada quinze 
dias.  

No mês de FEVEREIRO, os encontros serão nos 
dias 14 e 28, sempre às 08h. 

Dê uma chance para a 
 

 

Diga NÃO 
ao aborto! 
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Avisos da Mocidade Espírita 
Estudos de verão * sempre às 17h: 

Dia 08/02 - Centro E. Luz e Verdade  

Dia 15/02 - Grupo Espírita Tereza de 
Jesus ,  

Dia 22/02 - Centro Espírita Apóstolo 
Estêvão.                

De 01 a 05/03 - COMEERJ 

A partir de 08/03    
retorno da Mocidade e do                        
Grupo de pais, no CELV. 

 

Avisos da  
Evangelização Infantil 

      Nossas datas de retorno/2014: 

* Todas as Evangelização das reuniões 
públicas já retornaram. (Domingos, 

Quartas  e Sextas -feiras) 

* Evangelização do sábado (infância e 
pais)  - retorno dia 01/02, às 15h. 

 

Aguardamos a família espírita para 
apertar mais este laço de Amor com 

Jesus. 
 

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

Nossas  
evangelizações  
 já retornaram! 

Acompanhem as             

A Fé Ativa Construindo uma Nova Era 

 A fé tem sido alvo de constantes investidas; sobretudo ao 
longo dos últimos séculos. Após a desolação proporcionada pela 
fatal constatação da impossibilidade dos “milagres” impostos 
através de dogmas injustificáveis, houve um trauma generalizado em 
todos aqueles que ansiavam pela liberdade de pensar e agir; 
gerando grande parte da descrença que hoje em dia ainda campeia 
entre os homens. 

 A revolução trazida pela Doutrina dos Espíritos veio ao 
encontro de todas as almas que sentiam necessidades de maiores 
esclarecimentos, a fim de lhes fazer inteligível a já sentida crença 
numa força maior, que não sabiam descrever. Diante da fé 
raciocinada - e, por este mesmo motivo, internalizada – a 
descrença tem perdido largo campo de atuação, no íntimo das 
criaturas que abraçam os nobres ideais esposados pelo Espiritismo.  

 Neste sentido, cabe-nos ressaltar que, em 2014, 
comemora-se 150 anos de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 
obra chave na compreensão da moral cristã, na sua mais pulcra 
expressão primitiva. Através dos dizeres tão belamente exarados 
no início da obra, percebe-se a necessidade de a crença em Deus 
estar pautada na razão: “Fé inabalável só o é a que pode encarar 
frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade.” 

 Importa-nos, todavia, não nos acomodarmos na posição de 
conhecedores da Verdade, mas que avancemos rumo ao trabalho 
dignificante de implantação do bem e do amor, utilizando-nos da 
humildade sincera, da fraternidade real e da fé inabalável e irrestrita 
em Deus. 

 O tema da COMEERJ deste ano é muito oportuno: “A Fé 
Ativa Construindo uma Nova Era”. Não só pela alta relevância dos 
valores deste sentimento e suas implicações na vida humana, senão 
também pela sua notável contribuição durante o período de 
mudanças vivenciado pelo mundo. A indignação, recentemente 
apresentada por valorosos cidadãos brasileiros (a grande maioria 
representada por jovens), denota que o momento é de guardar a 
confiança sem prescindir da ação plenificadora nos campos de 
trabalho da organização social aos quais somos, constante e 
crescentemente, chamados a cooperar. 

 Fazemos votos para que, durante um período em que a mente 
da maioria se entrega à corrupção dos valores, à sensualidade e à 
irresponsabilidade perante o dom da vida, a nossa seja uma postura 
reveladora daquilo que trazemos intimamente de mais puro e sagrado: 
a fidelidade a Deus. Que jamais esqueçamos a oportuna lição dos céus: 
“continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de 
males sob os pés - eis a real significação da lealdade ao Senhor”.       
(Grupo de Redação da Mocidade Ezequiel). 
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“A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse 
misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração.”  

Léon Denis 

Convite à Decisão 
Será possível o consórcio da Espiritualidade com as ambições mundanas? 
Será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? 
Pode-se estudar o bem e cultivar a ilusão? 
Permite-se o concurso da saúde no organismo debilitado? 
É factível a dedicação à caridade e o comércio com a rebeldia? 
Disse Jesus com propriedade inalterável: – ”Não se serve bem a dois senhores.” 
Sem dúvida, não nos encontramos diante da necessidade de construir comunidades novas em que a ojeriza ao mundo 

se patenteie pela fuga aos cometimentos humanos. Não estamos diante de uma imposição para que se edifiquem células 
quistosas no organismo social, em que os seus membros se transformem em marginais da vida contemporânea. 
Desejamos aclarar quanto à necessidade de que aquele que encontrou a rota luminosa da Verdade, por um princípio de 
coerência natural, não se deve permitir engodos. 

Desde que não se podem coadunar realidades que se contrapõem, tu que conheces os objetivos da vida não deves 
permitir fixações e posições falsas que já deverias ter abandonado a benefício da paz interior, enquanto conivindo com 
atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista e nas baixadas das ondas das dúvidas sob as 
contingências das posições emocionais em atropelo. 

O convite do Cristo tem sido sempre imperioso. Tomando-se da charrua não se deve olhar para trás. Diante do desejo 
da retificação, marchar para o bem e não tornar ao pecado...  

Imprescindível decidas o que desejas da vida, como conduzires a vida, qual a ideia que fazes da vida e, por fim, marcha 
na direção da Vida que venhas a eleger como rota para a verdadeira Vida.  Do Livro: Convites da Vida. 

 Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti  
Promove 

 2º Sarau de Poesias Espíritas 
Tema: “Evangelho de Luz e Verdade” 

Dia: Sábado, 15/03/2014   
Local: Centro E. Luz e Verdade 

 
 Em seus 150 anos, o Evangelho Segundo o Espiritismo é o 
bálsamo que nos favorece o entendimento, a transformação intima 
e nos propicia a aplicação do Evangelho de Jesus em nossas vidas. 

 No 2º Sarau Espírita do Celv todos estão convidados a sentir 
as vibrações salutares que emanam desse Evangelho de Luz e 
Verdade. 

   No mês de março o GAAF / CELV 
além de promover a 2ª Semana de 
Poesia Espírita, nas reuniões 
doutrinárias de nossa Casa, durante 
os dias 10 a 16.03, também estará 
comemorando os 94 anos de nossa 
querida Casa, o CELV. 

   Se desejar informações ou queira 
conhecer o setor de poesia, procure 
a coordenação do Grupo de Arte 
Amadeu Ferretti (GAAF), que se 
reune todos os sábados às 19h, ou 
durante a evangelização. 
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Mensagem mediúnica 

 
 

 
SENTIMENTOS ENTRELAÇADOS 

 
Queridos irmãos! Que a paz do divino Mestre esteja 

com todos nós. 
Estamos felizes por mais uma vez estar com todos 

que amam e emanam a luz do Mestre Jesus, como um 
convite às renovações de mais um ano. 

Irmãos, a luta diária faz parte dessa permanência de 
nossas persistências.  

Amados irmãos, a união de Amor e Fé proporciona 
um encontro de transformação.  

Sabemos que esta Casa empenha-se em oferecer 
estudo, trabalho e oportunidades para todos os irmãos 
encarnados em busca de esclarecimento, sentem e são 
envolvidos pela necessidade de também se integrarem 
a esta luta rumo à evolução. E é com grande satisfação 
que nós ,trabalhadores da última hora, ficamos 
extremamente gratos pelas várias formas de 
empenharmos a caridade de Jesus tanto nos ensinou. 

Vibremos irmãos pela nossa união, pela nossa 
felicidade de juntos sentirmos que Deus, Pai de 
misericórdia, proporciona laços de amor sincero. Assim 
a vida para nós caminha com louvor de bênçãos para 
um futuro grandioso. E que os nossos sentimentos se 
entrelacem cada vez mais profundamente em busca 
dos compromissos feitos com a nossa necessidade de 
sentir que Jesus é o caminho, a verdade, e a vida, e 
assim nos integraremos cada vez no trabalho desta 
Casa de Amor e Caridade. 

Irmãos, obrigado pelo Amor a esse trabalho de 
encantamento pela vida, dádiva divina dada por Deus, 
esse Pai que cuida de Seus filhos com muita devoção. 

Assim, graças, irmãos, pela nossa união, pelo nosso 
envolvimento de responsabilidade e estudo. 

Graças ao Pai, fiquemos na luz do Mestre. 
 

Recebida em Reunião Mediúnica no CELV, no dia 19 de 
dezembro 2013. 

 
COMPANHEIROS 
  
Companheiros que estudam o Evangelho, 
Buscando a mesma Luz, 
Carreguem sempre consigo 
O amor que ensinou Jesus. 
  
Caminhem na mesma estrada, 
Unindo sempre as mãos, 
Levando a paz para todos 
Pois “todos” são nossos irmãos. 
  
Distribuam paz e sorrisos, 
Como Sementeiros do Bem, 
Fazendo o bem para todos 
Sem fazer mal a ninguém. 

 
Recebida na Reunião Mediúnica Experimental, no CELV. 

A questão sexual na atualidade 
  
O sexo é um dos departamentos do corpo e da ação 

humana que possui maior beleza, haja vista ser através dele 
que se realiza a geração da vida. Além da criação dos seres, 
Deus em sua infinita sabedoria pôs a alegria e o prazer 
como partes integrantes, a fim de que essa busca se 
tornasse ainda mais bela, repleta de paz e bem estar. No 
entanto, como o que é belo, o ser humano muitas vezes 
mancha com suas imperfeições, o sexo tornou-se, de uns 
tempos para cá, instrumento de degradação por parte de 
muitos indivíduos. Abortos, adultérios, doenças 
sexualmente transmissíveis e outras calamidades mais 
formam o quadro de consequências desastrosas que o 
sexo mal vivido pode construir, como infelizmente vem 
construindo na atualidade. Hoje a sensualidade é exposta 
na mídia e nas ruas, sem restrição de horário ou de idade, 
em uma exploração vil, desvirtuando mentes e corpos 
ainda juvenis para a aberração de comportamentos 
exóticos ou irresponsáveis. Novelas, filmes, revistas, 
jornais, nada escapa, lamentavelmente, dessa sanha de 
querer apresentar o corpo humano como ferramenta de 
audiência. 

No entanto, nunca nossa felicidade será resultado de 
vícios de comportamento, mas sim, de uma consciência 
tranquila, que é resultado de ações edificantes no campo 
do bem, da vida familiar respeitosa e das responsabilidades 
bem vividas. A juventude moderna caminha, boa parte dela, 
sem rumo, dedicando-se ao sexo como se ele a conduzisse 
à felicidade; casais que abusam dessas relações, 
frequentando motéis e praticando aventuras outras que 
corrompem o comportamento; artistas, belos e saudáveis, 
entregando-se à vivências destruidoras e conduzindo a si 
mesmos à depressão e ao desgosto pela vida. É necessário 
que se faça uma reflexão profunda sobre os atuais valores 
sociais e educacionais, para que os educadores sejam os 
primeiros a educar-se, e assim possam educar nossa 
sociedade doente e carente de bons valores nesse campo. 
Valorizar a vida familiar, não utilizar roupas sensuais, não 
exagerar nos cuidados do corpo, não ler ou assistir 
conteúdos sensualistas, são algumas regras que deveriam 
fazer parte da educação atual. 

Jesus precisa ser constantemente lembrado. O ser mais 
belo que já houve no mundo não necessitou de artifícios 
para se promover, pois fez-se grande pelo Espírito que era. 
Grandes humanistas da nossa história, como Chico Xavier 
ou Mahatma Gandhi, ensinaram que a caridade e o amor ao 
próximo são os principais valores, e tudo o mais é 
secundário. E a Doutrina Espírita resgata esses valores de 
fé e de solidariedade, para que esqueçamos um pouco os 
instintos e pensemos mais no Espírito que somos, porque 
"fora da caridade não há salvação". 

FRASE DO MÊS 
 

"Tudo o que coloquei em minhas mãos 
eu perdi, mas tudo o que entreguei nas 

mãos de Deus, até hoje possuo". 
Martin Luther King 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – FEVEREIRO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Igualdade perante o túmulo. 
L.E., Q. 823 e 824 

Fabio Ferreira 
Inês Marques 

Francinete Costa Nelson Gabriel 

10 O orgulho e a humildade. 
E.S.E., cap. VII, item 11 

Cleide Araújo 
Simone Lima 

Maria Cecília Nogueira 

17 Da Lei de Liberdade. 
L.E., Q. 825 a 828 

Eduardo Ferreira 
Luciene Bahiense 

Elias de Souza Maria Joaquina 

24 Reflexões sobre o carnaval. 
  

Regina Ferreira 
Maria Cecília 

Francisca Brilho --- 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Aquele que se eleva será rebaixado. 
E.S.E., cap. VII, itens 3 a 6 

Sônia Fonseca 
Creusa Branco 

Gleice Nara Marylin Fonseca 

12 Atributos da Divindade. 
L.E., Q. 10 a 13 

Fabio Ferreira 
Eduardo Ferreira 

Nadja de Castro --- 

19 Progressão dos Espíritos. 
L.E., Q. 114 a 127 

Allan de Souza 
Roberto Maia 

Creusa Branco --- 

26 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita.” 

Nadja de Castro 
Osmar Fernandes 

Marylin Fonseca Gleice Nara 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Natureza das penas e gozos futuros. 
L.E., Q. 965 a 982 

Valmir Freitas 
Luciene Bahiense 

Cláudia Márcia --- 

13 O mandamento maior. 
E.S.E., cap. XV, itens 4 e 5 

Célia Evangelista 
Ivone Maria 

Francinete Costa --- 

20 Penas temporais. 
L.E., Q. 983 a 989 

Marcia Mattos 
Simone Lima 

Elizabeth Medina --- 

27 Ciclo de palestras: 
“O carnaval na visão espírita.” 

Nathalia Del Rey 
Sônia Rosário 

Maria Cecília --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Espíritos errantes. 
L.E., Q. 223 a 233 

Josélia Bento 
Ivonete Coelho 

Fabíola Coutinho --- 

14 Perdão das ofensas. 
E.S.E., cap. X, itens 14 e 15 

Fabíola Coutinho 
Marilene Soares 

Nilbe Brilhante --- 

21 Escolha das provas. 
L.E., Q. 258 a 279 

Edineide Silva 
Célia Evangelista 

Ingrind Tagomori --- 

28 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita.” 

Beti Brisse 
Nilbe Brilhante 

Célia Evangelista --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Instruções dos espíritos. Os falsos profetas. E.S.E., 
cap XXI, item 8. 

Domingos José 
Paulo Ricardo 

Luciene Bahiense —— 

09 Das penas e gozos terrestres. Felicidade e 
infelicidade relativas.  L.E., Q. 920 a 933 

Alberto Milhomens 
Inês Marques 

Elias de Souza Maria Lúcia 

16 A fé ativa construindo uma nova era. 
  

Josélia Bento 
Marylin Fonseca 

Alessandro Campello Ewerton Oliveira 

23 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita.” 

Gelson Paiva 
Simone Lima 

Maria Cecília Simone Lima 


