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VISITAS EXTERNAS, SEJA UMA VOLUNTÁRIO! 

(Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa) 
* Ação Cristã Vicente Moretti (ACVM) - 1ºs domingos, às 9h; 
* Colônia Curupaiti — 2ºs domingos, 8h;  
* Hospital Pedro de Alcântara — 3ºs sábados, 13h; 
* Visita fraterna — 4ºs sábados, 19h; 
* Abrigo de Idosos Lar de Otávio — Último sábado, 14h30min; 
* Lar Maria Dolores e Meimei — Último domingo, 12h; 
* Campanha do Quilo - 3ºs domingos, 8h30min. 

Editorial 

Ano Novo: tempo para reflexão 
 
A virada do ano sempre representa, para a maioria das pessoas, 

uma época de reflexões e promessas para algo que desejam me-
lhorar em suas vidas, seja um vício, um emprego novo, dentre vá-
rios outros. 

Na verdade, essa época é apenas simbólica, pois o dia 1º de ja-
neiro é um dia como qualquer outro, sendo que a sociedade aca-
bou criando essa cultura de utilizar o dia como uma espécie de 
ponto de partida para algo que deseja alcançar, como a largada em 
uma corrida de carros. 

Seja como for, não é errado fazer promessas nessa data, é até 
algo digno de apreciação, pois as pessoas estão preocupadas no 
seu bem-estar ou no de outras pessoas. O que elas devem ter em 
mente, que o mais importante de tudo não são os desejos materi-
ais, mas sim as transformações morais, as promessas de que vai 
fazer de tudo para ser menos vaidoso, ignorante, impaciente, den-
tre tantas males que destroem nossas vidas. Estas sim são as ver-
dadeiras promessas que devemos fazer. 

Que este novo ano, que se inicia, seja uma época não somente 
de reflexões, mas também de pôr em prática o que pensou, pois 
não adianta fazer promessas e não cumpri-las.  

O Centro Espírita Luz e Verdade deseja a todos um feliz ano no-
vo repleto de realizações, aprendizados, reflexões, e acima de tudo 
mais amor em nossos corações, com Jesus.  

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

• Reuniões Públicas e Passes 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
Terças-feiras - 17h. 
 

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segundas-feiras – 20h. 
Terças-feiras – 09h e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 09h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Grupo de Apoio às Gestantes 
Terças-feiras – 14h. 
 

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª 
Idade) 
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato). 
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos). 
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato). 
 
• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. (Para jovens e adultos) 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h.  
Juventude & pais - 17h.  
 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 

Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min.  
Segundas-feiras – 20h.  
 

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras — 10h30min. 
Terças-feiras — 20h 
Quartas-feiras —  18h 
Quintas-feiras – 10h30min e 19h30min 
 

Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 09h 

Acesse nosso site www.celv.org.br 

 

"Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo 
começo, qualquer um pode começar agora e fazer um 
novo fim."  

Chico Xavier 



 
 

“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!   

JANEIRO 
 

01 - Juci da Silva Gomes    
01 - Naldete Araújo de Oliveira    
03 - Mikeilla Rodrigues Fernandes    
03 - Osvaldo Barbosa de Souza Jr    
10 - Eliana dos Reis de C. Pais    
11 - Renata Campos Rodrigues    
12 - Vanda Barbosa Nunes    
13 - Carla Cristiane Eurico Freitas    
14 - Maria Inês Cardoso de Oliveira    
15 - Juliana Doro Rodrigues    
16 - Antônio Ferreira G. Filho    
16 - Nathália Del Rey Leal    
18 - Felipe Nunes Teixeira de Araújo    
19 - Inês Marques de Souza    
20 - Alan Cesar Pinto Faria    
20 - Vania Seixas da S. O e Silva    
22 - Cátia Martins    
24 - Simone de Souza Lima Aquino    
25 - Rogerio Vinicius Cardoso    
29 - Carlos Antônio Freire Sampaio    
29 - Josélia Pereira Bento    
29 - Nelson Gabriel dos Santos    

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações: 

 Em novembro/2014, recebemos:  299 kg de alimentos,  1312  
peças de roupas,  80 pares de calçados,  30 bolsas/cintos,  80 
materiais de higiene e limpeza, 80 outros donativos. 
 

   Agradecimentos: 

É com imensa alegria, que mais uma vez, o DAPSE agradece a 
todos pelas constantes doações durante o ano de 2014. E 
também pelas colaborações nas confraternizações das famí-
lias e gestantes assistidas por nossa Casa. 
    Aos voluntários e trabalhadores nosso muito obrigado pela 
dedicação, coragem e carinho dedicados. 
   Que possamos contar com todos em mais um ano de jorna-
da! Que nosso Mestre Jesus nos ampare e fortaleça no traba-
lho do Bem. 

Ana Eller & Maria Cecília 

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” 

• Diretoria Administrativa: 
Diretor: Ricardo Teixeira 
Diretor substituto: Flávio Peixoto 
 

• Diretoria Financeira 
Diretora: Risemir França 
Diretor substituto: Ivson da Silva 
 

•  Diretoria de Educação  Doutrinária 

Diretor: Eduardo Ferreira 
Diretora substituta: Edineide da Silva 
 
 

• Diretoria de Divulgação 
Diretor: Fábio Ferreira 
Diretora substituta: Madalena Gomes 
 

• Diretoria de Evangelização da Família  
Diretora: Nathália Del Rey Leal 
Diretora substituta: Josélia Bento 
 

•Diretoria de Assistência e Promoção Social:  
Diretora: Ana Eller 
Diretora substituta: Maria Cecília          

 

Diretoria Colegiada do CELV - Triênio 2014 a 2016 



 

 

Dica do CELVINHO  
 

“CRIANÇAS MÉDIUNS 
A historinha que deu inicio ao 

espiritismo” 
 

Autora: Luis Hu Rivas 

 
  Noite após noite, o espírito 
Charles produzia pancadas ten-
tando se comunicar. Até que um 
dia, as espertas irmãs Fox conse-
guiram conversar com Charles. 
Assim surgiu a notícia, em todo o 
mundo, das famosas meninas mé-
diuns. O que ninguém poderia 
imaginar é que tais fatos dariam 
origem ao início dos estudos de 
Allan Kardec para a elaboração 
de uma nova ciência: o Espiritis-
mo.  Confira. 

 
 Dica da LIVRARIA 

“Alvorada Cristã” 
 
Através de pequenos contos 

e crônicas, estimula crianças e 
jovens a cuidar da mente contra 
sentimentos como a raiva, desâ-
nimo e outras fraquezas da alma, 
buscando sempre o trabalho no 
bem e crescimento moral. As 
mensagens contribuem para o 
futuro da infância e juventude, 
apresentando noções de justiça, 
bom senso e autovigilância, além 
de instigar o desenvolvimento da 
personalidade e construção de 
uma alvorada sublime de amor e 
paz, para um mundo regenerado 
e muito mais feliz. 

 
Autor: Chico Xavier (médium), 

Neio Lúcio (espírito). 
Editora FEB.   
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Fragmentos de  
 

Luz... 
Definições 

 

Quem vive a se queixar, é um espinheiro humano. 
Quem é frio ante a vida, guarda gelo mental. 
Quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. 
Quem ouve a tentação, cai onde julga erguer-se. 
Quem não sabe o que quer, parece folha ao vento. 
Quem esquece as ofensas, está livre do mal. 

 
Emmanuel 

Francisco Cândido Xavier.  
 
 

... & Verdade 
 
 

Buscando a felicidade 
 

A felicidade que pode realmente não existir na 
Terra, enquanto a Terra padecer a dolorosa influenci-
ação de um só gemido de sofrimento, pode existir na 
alma humana, quando a criatura compreender que a 
felicidade verdadeira é sempre aquela que consegui-
mos criar para a felicidade do próximo. 

O primeiro passo, porém, para a aquisição de 
semelhante riqueza é o nosso entendimento das leis 
que nos regem, para que o egoísmo e a ambição não 
nos assaltem a vida. 

O negociante que armazena toneladas de arroz, 
com o propósito de lucro fácil, não poderá ingeri-lo, 
senão na quantidade de alguns gramas por refeição. 

O dono da fábrica de tecidos, interessado em 
reter o agasalho devido a milhões, não vestirá senão 
um costume exclusivo para resguardar-se contra a 
intempérie. 

E o proprietário de extensas vilas, que delibera 
locupletar-se com o suor dos próprios irmãos, não 
poderá habitar senão uma casa só e ocupar, dentro 
dela, um só aposento para o seu próprio repouso. 

Tudo na existência está subordinado a princípios 
que não podemos desrespeitar sem dano para nós 
mesmos, e, por esse motivo, a felicidade pura e sim-
ples é aquela que sabe retirar da vida os seus dons 
preciosos sem qualquer insulto ao direito ou à neces-
sidade dos semelhantes. 

Assim, pois, tudo aquilo que amontoamos, no 
mundo, em torno de nós, a pretexto de desfrutar 
privilégios e favores com prejuízo dos outros, redun-
da sempre em perigosa ilusão a envenenar-nos o 
espírito. 

Felicidade é como qualquer recurso que só ad-
quire valor quando em circulação em benefício de 
todos. 

Em razão disso, saibamos dar do que somos e a 
distribuir daquilo que retemos, em favor dos que nos 
partilham a marcha, porque somente a felicidade que 
se divide é aquela que realmente se multiplica para 
ser nossa alegria e nossa luz, aqui e além, hoje e 
sempre. 

 
Emmanuel, 

Psicografia Francisco Cândido Xavier. 

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 
 

 

  02/01/1949 – C. E. Apóstolo Estevão. Rua Alberto de 

Oliveira, 365 – Santíssimo – 65 anos; 

  02/01/1988 – C. E. Coração de Jesus. Rua Sem. José 

Guiomard, 2. Pq. S. Pedro - Campo Grande – 26 anos; 

  05/01/1971 – Grupo E. Allan Kardec – Rua Francisco 

Teotônio, 05 – Sen. Camará – 43 anos; 

  15/01/1960 – C. E. Pedro de Alcântara. Av. Ribeiro 

Dantas, 210 – Bangu - 54 anos; 

  31/01/1960 – Grupo E. Paz, Amor e Caridade. Rua 

Axixá, 95 – Murundu – Padre  Miguel – 54 ANOS. 

 

Notícias do  Movimento Espírita 

Agora você também pode auxiliar  
Em nossa limpeza & manutenção 

* Grupo aos sábados * 
 

    A equipe do DMM também se reunirá sempre 
no 1º e no 3º sábado do mês. 
     Os encontros de sextas-feiras, continuam  
quinzenalmente. 
Se você deseja fazer parte desta equipe, na lim-
peza e manutenção de nossa Casa escolha um 

dia e procure o grupo! 

AGENDE-SE 

4º Congresso Espírita do  RJ    
“Esperanças e consolações” 

150 anos do livro “O Céu e o Inferno” 
 

Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2015 

Local: Clube Monte Líbano / Lagoa - RJ 

Av. Borges de Medeiros, 701 – Lagoa – RJ 

Congresso Brasileiro de Esperanto  
Na UERJ 

       A 50ª edição do “Brazila Kongreso 
de Esperanto” acontecerá na Cidade do Rio de 

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

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

 

 * Dia 11/01 - tema: “Causas profundas dos 

transtornos mentais”, com Edyr Moreira Alves. * 

Dia 18/01 – “Personalidades mórbidas”, com 

Luis Mauricio dos Anjos. * Dia 25/01 – “A dificul-

dade de se estar encarnado: autismo, esquizo-

frenia e depressão”, com Maria Emília e Júlia Ga-

ma Tourinho. * 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 to-
dos os que desejam conversar, aliviar 
o coração, aliviar seus momentos de 

incompreensão, de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maio-
res informações. 
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Mensagem mediúnica 
 

Abdicar-se de si mesmo é a maior pro-
va de amor ao próximo. 

No combate ao egoísmo, trabalha o homem de 
bem em auxiliar os seus semelhantes. Não pensa em 
suas próprias necessidades, pois vê nos outros o que 
carece. Leva os momentos de sua vida a dar o confor-
to àqueles que sofrem. Gasta suas energias em levar 
o amor, o consolo aos que lutam por um pão. Deixa de 
lamentar, para doar. Já não vê suas próprias necessi-
dades no dia a dia, pois somente existem aqueles que 
carecem de amor. Já não chora por compreensão, já 
não ora por si, mas somente pelos outros. Existe não 
para si, mas para servir. 

Não se vê, na atualidade, cortejos a levar o ódio e 
a guerra como antes, pois o amor chega a todos em 
forma de Lei do Espírito que deseja alcançar a luz. 

Ó Espíritas, ó ateus, ó homens que buscam na Re-
ligião a sua salvação, não olvides o Mandamento Mai-
or que nos foi legado de “Amar ao próximo como a si 
mesmo”, pois, fora da caridade não há salvação. Não 
a caridade que serve esmola, mas a que acalenta e 
acalma, ameniza a dor de quem chora. 

Sois felizes por existirem, não percam a oportuni-
dade de servir. Fechem os olhos para as suas neces-
sidades e busquem nos vossos irmãos aquilo que em 
si sobra, o entendimento que já conquistais no Evan-
gelho do Pai. 

Teremos um futuro melhor, quando melhor se sen-
tir cada um que se encontra ao nosso lado. 

Paz a todos neste mundo de dor e aprendizado. 

José Medeiros. 

Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia  06 de de-
zembro de 2014. 

FRASE DO MÊS 
"Observe com otimismo as dificuldades 

que apareçam, interpretando-as por 
lições necessárias."  

Chico Xavier 

Os Três Crivos 
 
... certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e 
sussurrou-lhe aos ouvidos:  
- Escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito 
grave para dizer-te em particular... 
- Espera!... ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me 
vais dizer pelos três crivos? 
- Três crivos? – perguntou o visitante, espantado. 
- Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se tua confi-
dência passou por eles.  
O primeiro é o crivo da verdade . 
Guardas absoluta certeza, quanto aquilo que pretendes comu-
nicar? 
- Bem ponderou o interlocutor, - assegurar mesmo, não pos-
so... Mas ouvi dizer e ... então... 
- Exato. Decerto peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o 
da bondade.  Ainda que não seja real o que julga saber, será 
pelo menos bom o que queres me contar? 
Hesitando, o homem replicou: 
- Isso não... Muito pelo contrário... 
- Ah! – tornou o sábio – então recorramos ao terceiro crivo, o 
da utilidade , e notemos o proveito do que tanto te aflige. 
- Útil?!... – aduziu o visitante ainda agitado. – Útil não é... 
- Bem – rematou o filósofo num sorriso, - se o que tens a con-
fiar não é Verdadeiro, nem Bom e nem Útil, esqueçamos o 
problema e não te preocupes com ele, já que nada valem ca-
sos sem edificação para nós... 
 
 Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates, em questões 
de maledicência... 

Autor: Irmão X (Psicografia de Chico Xavier) 

*** 
FIQUEM ATENTOS! 

Retorno dos  grupos de estudo 
• ESDEs e EADEs  voltam em janeiro, a partir de 12/01, 
• GELCO no domingo, 25/01 e segunda-feira, 26/01.  

*** 
II Encontro: Estudos de Carnaval do CELV  

     Estaremos realizando uma série de estudos durante 
o carnaval, e nos 4 dias haverá atividade de manhã e à 
tarde.  Em janeiro serão divulgados   os temas e horá-
rios. 

 

I SEMINÁRIO SOBRE SAÚDE & ESPIRITUALIDADE 
 

Tema: "Rompendo com a Depressão: o Resgate do Cuida do Integral do Ser" 
 

Dia: 10/01/2015 
 
Expositor: Dr. Domingos Vaz (membro da AME - Associação Médico Espírita Carioca) 
 
Recepção: 15h30min 
Início: 16h - Término: 19h  
Local: Centro Espírita Luz e Verdade      
(Endereço: R. Vitor Alves, 226 -  Campo Grande  (próximo ao Teatro Arthur Azevedo) -   
Tel. 2415-7928 
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 "É com muita alegria que a evangelização infantil não terá recesso durante o período 
de férias escolares, mantendo suas atividades continuamente no mês de janeiro/2015. Os 
dias e horários permanecem os mesmos:  

* sábados de 15h às 16h30min,  * domingos de 9h às 10h,  * quartas e sextas das 20h às 21h.  

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

Novas Resoluções 

 Todo  fim  de  ano  é  invariavelmente  assinalado  por  propostas  de renovação, planos de cresci-

mento e outras tantas boas novas resoluções. Se o homem é materialista,  elabora projetos para atuar de 

maneira a alcançar o conforto financeiro que lhe propicie o gozo dos bens. Todavia, para os que já con-

seguem enxergar além da conjuntura física, as propostas são ou, pelo menos deveriam ser no sentido de 

edificar sentimentos nobres que os identifiquem com os valores imortais.  

 Os cristãos, em particular, têm sempre na Vida de Jesus, seus infalíveis guias de conduta. Nada 

obstante serem estes, anelos sinceros, não poucos vemos nossos mais caros anseios soçobrar no trans-

curso dos dias e meses, à medida que nos  distanciamos  das  festas  de  fim  de  ano.  Tal  ocorrência  

nos  situa novamente  na  corrente  dos  acontecimentos  que  somente  se  avolumam, ampliando-nos o 

sentimento de angústia, não nos deixando espaço mental e de tempo para a obra idealizada.  

 Não mais podemos justificar nossa inércia na incerteza do futuro, pois que a Doutrina Espírita 

revelou-nos de maneira indubitável a existência da imortalidade da alma. Ontem, optávamos por sorrir e 

passar ao largo das questões do espírito trazidas por Jesus, como fizera nosso Irmão X: “hoje, porém, 

assim como ele,  já não podemos sorrir,  nem passar.  Sentimos a ‘rocha’  milenária,  luminosa  e  subli-

me,  que  é  o  Cristo,  a  nos  sustentar  o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui esta-

mos, na Terra, para Lhe prestar o nosso preito de reconhecimento com as mensagens não articuladas 

proferidas pelos nossos atos, pensamentos e anseios que hão de colaborar com os que trabalham devo-

tadamente na Sua causa divina, de luz e redenção.” 

¹¹Humberto de Campos, em Boa Nova, Prefácio. (Redação da Mocidade Ezequiel) 

35º  Congresso Esperantista da Juventude  
               & 50º Congresso Brasileiro de esperanto 

                                                         De 23 a 27 de janeiro de 2015 

O local do evento é o Campus Francisco Negrão de Lima, na UERJ. Mais         
informações em http://esperanto.org.br/info/index.php/pages/kongresoj 

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

Em janeiro... 

A Evangelização Infantil vai continuar! 
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“O Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e 
ainda inexplorado; e quando o artista reproduzir o 
mundo espírita com convicção, haurirá nessa fonte 
as mais sublimes inspirações (...)” 

Allan Kardec, em Obras Póstumas 

Convite à Sementeira 
 

Desdobra-se, imenso, o campo a semear... A genero-
sa gleba aguarda arroteamento e preparação. 

As sementes são a palavra do Senhor, férteis e no-
bres, em seu potencial libertador. 

Há, no entanto, outras sementes que têm recebido a 
preferência dos homens. 

Todos somos semeadores. 
Exemplos geram lições, palavras propõem conceitos, 

pensamentos elaboram ideias. 
Estamos sempre diante de professores, cercados por 

aprendizes. 
A vida social, desse modo, é decorrência dos imposi-

tivos geradores dos hábitos que se destacam. Assim, em 
qualquer circunstância o homem semeia. 

Infelizmente, na gleba da atualidade as sementes utili-
zadas têm-se apresentado deficientes, propiciando valo-
res degenerados. 

Por isso, há poder e inquietação, facilidades e neuro-
ses. O desespero segue cavalgando a anarquia e as disto-
nias emocionais avançam comandando grupos humanos. 

Mergulha a mente na reflexão e fita a paisagem colo-
rida dos homens. Mesmo ao sol vê-los-ás tristes e quan-
do sorrindo, ei-los assinalados por esgares... 

Não adies a oportunidade, convidado como te en-
contras para o ministério de reverdescer a terra e tor-
nar-te semeador de bênçãos e de paz, em nome do Ex-
celso Semeador. 

Divaldo Pereira Franco 
Convites da Vida - Pelo Espírito Joanna de Ângelis 

Eu apoio! 

 Por Arte Espírita entende-se o conjunto de expressões de cunho artístico produzidas sob in-
fluência do Espiritismo. Atualmente, o Brasil é o país que abriga a maior quantidade de artistas e 
de produções de arte espíritas. A Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte) conta hoje 
com mais de cem associados e mantém uma lista de discussão formada por quase trezentos artis-
tas espíritas de todo o país, através de fóruns, seminários e encontros. 

 Diante desta constatação, devemos então perceber nossa responsabilidade sobre aquilo 
que fazemos e sobre aquilo que consumimos. Os artistas precisam ter conhecimento e sensibilidade. 

 A proposta é incentivar, estimular, promover e apoiar a Arte Espírita das mais diversas for-
mas possíveis, uma delas é levar até os mais variados tipos de público a oportunidade de conhecer 
o que se produz de arte no Movimento Espírita.  

 Então eu pergunto, por que que os espíritas insistem em divulgar e promover a arte que 
não é produzido por espíritas dentro da Casa Espírita? Por que muitos espíritas ainda não valori-
zam o que os espíritas produzem? Por que não concordam ou porque não gostam? Acho que falta 
dialogo e interesse e muitas vezes falta de conhecimento  e preconceito.  

 Passamos por momentos importantes e oportunos de transformação moral para um plane-
ta de regeneração. Vamos promover diálogos sobre a arte espírita e o seu papel na evolução espi-
ritual. Vamos evangelizar através da Arte! Participem!  

Marylin Fonseca - GAAF / Celv   

   3º Sarau de Poesias Espíritas do CELV 

 Sábado, 14/03/2015 - Participe, Prestigie! 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JANEIRO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Reflexões sobre o ano que se inicia. Eduardo Jr Ivete Zampa Francinete 

12 Vencendo as dificuldades. Inês Marques Luciene Bahiense Elias de Souza 

19 Os tormentos voluntários.  E.S.E., cap. V, item 23 Francinete Costa Bete Bard Nogueira 

26 Reprogramando a vida. Sônia Rosário Maria Cecília Jaidete 

  
TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 A Vida Futura. E.S.E, cap. II, itens 1,2,3 Josélia  Bento Maria Cecília Diana Haster 

13 Formação dos mundos. L.E., cap. III, Q. 37 a 42 Ricardo Teixeira Eduardo Ferreira Erli Dimas 

20 A Realeza de Jesus. E.S.E., cap. II, item 4 Claudia Márcia Ivete Zampa Tânia Maria 

27 Formação dos seres vivos. L.E., cap. III, Q. 43 a 49 Simone Lima Inês Marques Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Esquecimento do passado.  L.E., Q. 392 a 399 Regina Ferreira Roberto Maia Nadja de Castro 

14 Reconciliação com os adversários.  E.S.E., cap. X, itens 5-6 Fabio Ferreira Marilene Soares Creusa Branco 

21 O sono e os sonhos.  L.E., Q. 400 a 412 Robson Santise Creusa Branco Erli Dimas 

28 O sacrifício mais agradável a Deus.  E.S.E., cap. X, itens 7-8 Cláudia Márcia Nadja de Castro Robson Santise 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Reflexões para o novo ano. Maxwell Pinheiro Francinete Costa Luciene Bahiense 

08 Parecenças físicas e morais. L.E., Q. 207 a 217 Wilson 
Longobuco 

Simone Lima Sônia Rosário 

15 Os bons espíritas. E.S.E., cap. XVII, item 4 Andrés Gabriel Luciene Bahiense Lúcia Helena 

22 Ideias inatas. L.E., Q. 218 a 221 Inês Marques Ivone Maria Diana Hasler 

29 Parábola do Semeador. E.S.E., cap. XVII, itens 5 e 6 Ivete Zampa Gilésia Pieroni Maria Cecília 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Reflexões para o ano novo. Simone Lima Beti Brisse Josélia Bento 

09 Os infortúnios ocultos. E.S.E., cap. XIII, item 4 Denise Neves Ingrind Tagomori Célia Evangelista 

16 Caracteres e conhecimento da lei natural. LE  Q.614 a 628 Nilbe Brilhante Edineide Silva Beti Brisse 

23 O óbulo da viúva.  E.S.E., cap. XIII, itens 5-6 Sebastião 
Amorim 

Célia Evangelista Ingrind Tagomori 

30 O bem e o mal. Divisão da lei natural. L.E., Q. 629 a 648 Josélia Bento Fabio Ferreira Nilbe Brilhante 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Reflexões para o ano novo. Alonso Santos Josélia Bento Cláudia Márcia 

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

Inês Marques Alberto Milhomens Elias de Souza 

18 O compromisso do espírita nesta transição planetária –  
Evangelização e evolução.                                                  (DEF) 

Nathália Del Rey Felipe Neris Paulo Orli 

25 Atributos da divindade. Renato Mayrink Cláudia  Marcia Simone  Lima 


