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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 

Carta de Ano Novo 

 

Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O 

tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendá-

rio, descerrando-nos horizontes mais claros para necessária ascensão. 

Lembra-te de que o ano em retorno, é novo dia a convocar-te para a 

execução de velhas promessas que ainda não ,veste a coragem de cum-

prir. 

Se tens inimigos faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. 

Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para 

frente. 

Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta 

o bem com destemor para a colheita do porvir. 

Se a tristeza te requisita esquece-a e procura a alegria serena da consci-

ência tranquila no dever bem cumprido. 

Ano Novo! Novo Dia! 

Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não 

entenderam até agora. 

Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu des,no. 

Não maldigas nem condenes. 

Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietu-

de da escuridão. 

Não te desanimes nem te desconsoles. 

Cul,va o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do de-

sencanto ou da indiferença. 

Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que 

oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: - 

Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros amparando a , mesmo, porque se 

o dia volta amanhã, eu estou con,go, esperando pela doce alegria da porta 

aberta de teu coração. 

 
Pelo Espírito Emmanuel 

 

XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Caminho. Espíritos Diversos. GEEM. 

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  
 

“O Castelo de Açúcar” 
 

Robson Dias 
 
Tendo como conteúdo o con-

traponto entre o altruísmo e egoís-
mo, em torno das peripécias da 
formiguinha Egolanda, a história, em 
linguagem simples e objetiva, induz à 
reflexão sobre valores fundamentais 
à convivência harmoniosa, como o 
poder do amor, a força do perdão, 
a importância do diálogo, o calor da 
fraternidade, o conforto da solidari-
edade, a alegria do trabalho em 
oposição à violência, ao ódio, à vin-
gança e à dura frieza da indiferença. 

Valoriza a riqueza de experiência 
que proporciona o serviço em co-
munidade e conscientiza a criança 
de que nossos atos, resoluções e 
decisões encontram-se sujeitos a 
fatores e circunstâncias nem sempre 
submetidos ao controle da própria 
vontade.  

   
 

Dica da LIVRARIA 

 
“Estude e Viva” 
 

Valiosos comentários sobre O 
Livro dos Espíritos e O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, com o objetivo 
de estimular e auxiliar o estudo, 
individual ou em grupos sistematiza-
dos, dos ideais da Doutrina Espírita. 

 Em quarenta capítulos, são 
abordadas questões fundamentais 
como a vida eterna, o nosso com-
portamento e a renovação moral, 
entre outros temas. 

Ótimo instrumento de pesquisa 
para compreender situações cotidi-
anas da vivência humana, à luz do 
Espiritismo. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

TEU LAR 
 

Quem se torna espírito vitorioso na intimida-
de doméstica habilita-se a maiores conquistas de 
natureza espiritual, diante da Vida. 

 
Irmão José, 

Do livro: Teu Lar 

 
 

... & Verdade 
 

 

O CAMINHO PARA SERMOS FELIZES 
 
 

O apóstolo Paulo, falando certa vez a seus 
seguires, declarou sabiamente: 

"E não nos cansemos de fazer o bem, por-
que a seu tempo ceifaremos, se não houvermos 
desfalecido." (Gálatas, 6:9) 

E Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, 
acrescentou: 

"Confia em Deus. Aceita no dever de cada 
dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. 
Não fuja da simplicidade. Conserva a mente 
interessada no trabalho edificante. Detém-te no 
'lado bom' das pessoas, das situações e das 
coisas. Guarda o coração sem ressentimento. 
Cria esperança e otimismo onde estiveres. 

Reflete nas necessidades alheias, buscando 
suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que 
puderes em favor dos outros sem pedir remune-
ração. Serve sempre. Espalha a felicidade no 
caminho alheio, quando seja possível. 

Experimentemos semelhantes conselhos na 
vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de 
ser feliz." 

O Espiritismo é uma nova forma de revela-
ção eterna. 

E ele é um dos métodos de conquistarmos 
uma felicidade mais plena. 

Nos séculos passados as revelações fizeram 
sua obra. 

Todas conquistaram seu progresso, cada 
uma nos seus devidos tempos, umas sobre as 
outras, ensinando-nos o caminho das trevas para 
a luz, isto é, mostrando-nos como sermos felizes 
materialmente e espiritualmente. E, auxiliados 
pelos esclarecimentos dessa nova revelação, diz 
Léon Denis na obra "Cristianismo e Espiritismo 
(Ed. FEB)^"(...) Chegaremos, assim, à conclusão 
de que essa Doutrina é simplesmente a volta ao 
Cristianismo primitivo, sob mais precisas formas. 
(...)" 

Apeguemo-nos, pois, a ela, façamos dela um 
grande alicerce, tendo Cristo como base princi-
pal, e, assim, conquistaremos o direito de sermos 
inteiramente felizes. 

 
Rildo G. Moura 

Reformador, jan. 2004. 

Divulgação 
O Aprendiz — Quem 

Pergunta Quer Saber. 

Elaine Aldrovandi 

Usando sua experiência de anos 
de atendimento no Centro Espírita, 
a médica homeopata Elaine Aldro-

vandi reuniu 
as dúvidas 
mais fre-
q u e n t e s 
apresenta -
das pelos 
que chegam 
ao Centro 
Espírita inte-
ressados em 
conhecer o 
que a Dou-

trina tem de tão magnífico que ins-
trui e, ao mesmo tempo, consola 
seus seguidores.  
O aprendiz – quem pergunta quer 

saber vem se juntar à literatura espí-
rita como um livro esclarecedor e 
que certamente será de muita utili-
dade a quem se inicia nesse conheci-
mento. Bem como servirá de refor-
ço e renovação para aqueles que já 
militam nas fileiras espíritas, capaci-
tando-os à tarefa de também escla-
recer novos aprendizes. Além de 
trazer uma visão geral da Doutrina, 
a obra esclarece sobre os fenôme-
nos mediúnicos, os diversos tipos de 
mediunidade e orienta sobra a apli-
cação e utilidade do passe.  

 
 
 
 

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. 



    
 

“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! 

  

JANEIRO 

01 - Juci da Silva Gomes    
01 - Naldete Araújo de Oliveira    
03 - Mikeilla Rodrigues Fernandes    
03 - Osvaldo Barbosa de S. Junior    
07 - Solange Viana de A. Moreira    
10 - Eliana dos Reis de C. Pais    
11 - Renata Campos Rodrigues    
12 - Vanda Barbosa Nunes    
13 - Carla Cristiane Eurico Freitas    
14 - Cristina Amorim R. de Lima    
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    
23 - Rodrigo Rodrigues  O. Santos    
24 - Simone de Souza Lima Aquino    
25 - Rogerio Vinicius Cardoso    
29 - Carlos Antônio Freire Sampaio    
29 - Josélia Pereira Bento    
29 - Nelson Gabriel dos Santos 

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” 

Novo  Associado 
 

 O novo associado deve passar na  Livraria para receber o exemplar  do Esta-
tuto e tirar suas dúvidas. 

Nelson de Almeida 

Diretoria de Assistência e Promoção Social    

DAPSE / CELV  

      Doações:  
Em novembro/2015, recebemos:  226 kg de alimentos,  2742 peças de roupas,  

208 pares de calçados,  76 bolsas/cintos,  28 materiais de higiene e limpeza,  72 

outros dona,vos. 

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

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

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

Dia: 09/01/2016 

Expositor: Dr. Domingos Vaz 

  (membro da AME) 

 Associação Médico Espírita Carioca 

 

Início: 16:00  *  Término: 19:00 

     Local:  R. Vitor Alves, 226 -  Campo Grande  

(próximo ao Teatro Arthur Azevedo) 

 

Diretoria Colegiada do CELV - Triênio 2014 a 2016 

• 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: Maria Iara Pereira da Silva 
 

• 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   
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Ins9tuições Espíritas aniversariantes 
 

02/01/1949 – C. E. Apóstolo Estevão. Rua Alberto de Oliveira, 365 – Santíssimo – 66 anos; 
02/01/1988 – C. E. Coração de Jesus. Rua Sem. José Guiomard, 2. Pq. S. Pedro - Campo Grande – 27 anos; 
05/01/1971 – Grupo E. Allan Kardec – Rua Francisco Teotônio, 05 – Sen. Camará – 44  anos; 
15/01/1960 – C. E. Pedro de Alcântara. Av. Ribeiro Dantas, 210 – Bangu - 55  anos; 
23/01/1997 – Grupo E. Trabalho e Esperança. Rua do Magistrado, 123 – Vl. Aliança - Bangu – 18  anos; 
25/01/1959 – C. E. Amigos do Bem. Rua Natércia, 46 – Realengo –56  anos; 
31/01/1960 – Grupo E. Paz, Amor e Caridade. Rua Axixá, 95 – Murundú – Padre  Miguel – 55 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. 

10/01/2016 - Juventude o início do séc. XXI: Soli-
dária ou guerreira? 

Expositor: Luiz Maurício dos Santos 
 

17/01/2016 - Relacionamento: Amor  x  Apego. 
Expositor: Luzia Mathias 

 

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

31/01/2016 - Um mergulho ao passado: O paciente 
psiquiátrico e sua família. 

Expositor: Maria Emília da Gama Tourinho 
 
Endereço: Rua Sólon Botelho, 480 - Campo Grande. 
(A partir da Av. Cesário de Melo, subir a rua a es-

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

SEMINÁRIO DE VERÃO ABENA - 2016 
Departamento Doutrinário da Associação Beneficente  

Espírita Nazareno 

““ESTUDOS DE CARNAVAL NO CELV ESTUDOS DE CARNAVAL NO CELV ––  2016”2016”  

Estaremos realizando uma série de estudos 
doutrinários durante todo o período do carna-
val, e haverá atividades de manhã e à tarde.  

 
Acompanhe nossos informativos internos e/ou 

em nosso site. 
 
 

RETORNO dos GRUPOS de ESTUDO/CELV 
 

Os grupos de ESDE (Estudo Sist. da Doutrina Espírita) 
terão seu retorno  

na semana de 11 a 17 de janeiro. 
 

Os grupos de GELCO (Grupo de Estudo dos Livros da 
Codificação)  

terão seu retorno nos dias 31/janeiro e 01/fevereiro. 
Inscrições na Livraria ou em nosso site. 

FICHA ANUAL DE VOLUNTARIADO 

Pedimos, por gentileza, a todos os trabalhado-
res e voluntários de nossa Casa, o favor de pre-
encherem a ficha de voluntários, que deve ser 
preenchida todos os anos, conforme lei Federal. 
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Mensagem mediúnica 
 

Amigos, irmãos. 
 
Nesse momento em que estamos tão aflitos, 

nesse momento em que não sabemos o que pensar 
com tudo o que está acontecendo e nos foge ao 
entendimento, vamos buscar nosso Deus que é 
Amor e Paz e senti-Lo em nosso interior e rogar a 
Ele que nos esclareça e nos faça compreender que 
tudo está sendo observado pelos Seus olhos jus-
tos , os olhos do Nosso Pai. 

Confiemos que tudo está certo e que nosso 
Deus sabe de tudo e olha por todos nós. Mas pro-
curemos orar por todos que sofrem, aqueles que 
foram atingidos e aqueles que atingem através da 
ignorância e de não compreenderem as Leis de 
nosso Deus e agem achando que estão fazendo 

tudo isso por Ele e para Ele. 
Deus que é amor, só deseja 

que amemos uns aos outros e que 
a paz se instale na humanidade. 
Ouçam, irmãos, se voltem para 
nosso Deus e escutem a Sua Voz, modificando 
nossos pensamentos e esclarecendo nossas dúvi-
das. 

Que a Paz infinita de nosso Deus possa estar 
em cada um e que essa Paz se expanda o mais 
distante possível para aliviar tantas dores, modifi-
cando pensamentos de ódio e aliviar as vibrações 
que pairam sobre nós. 

Em nome de nosso Pai, agradecemos sempre. 
    

Salam Alkazam 
  Mensagem recebida no CELV, psicografada em 

Reunião Mediúnica, em 17/11/2015. 

  

MENTORES 

O que caracteriza um Espírito bom , um Espírito superior, são a sabe-
doria, a bondade, a paciência, a forma com que está sempre disposto a 
ajudar-nos em quaisquer circunstâncias. 

A  tarefa dos Benfeitores é inspirar, guiar, apontar os caminhos. 

E a do homem é reconquistar a Terra, vencer os empeços, discernir e 
aprimorar-se cada vez mais. Quando alguém diz que o seu guia lhe re-

solve os problemas, esses são guias que necessitam ser guiados.   

(Divaldo Franco)                  

 Livro dos Espíritos - Questão 1019 

-  Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? 

           “O bem reinará na Terra quando, entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons pre-
dominarem, porque, então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felici-

dade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus é que o homem atrairá para a Terra 
os bons Espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam 

banidos o orgulho e o egoísmo”.  (resposta de São Luis) 

 Você precisa conversar?  

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

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 
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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 

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 
 

Quando você ensina, TRANSMITE. Quando você educa, DISCIPLINA. 

Mas quando você evangeliza, SALVA. (Amélia Rodrigues) 

Opinião dos Espíritos sobre Evangelização – Joanna de Ângelis 
 

De que tipo e em que intensidade se efetua o apoio que o Plano Espiritual Superior dispensa ao Movi-
mento de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil? 

 

Através da inspiração constante e da assistência espiritual aos que trabalham no relevante mister, os 
Amigos da Vida Maior trazem as ideias que se convertem em programas, as técnicas que se transfor-
mam em experiências logo que aplicadas, melhor atendendo às necessidades do Movimento de Evan-
gelização Espírita Infanto-Juvenil. Outrossim, distendem recursos terapêuticos durante as reuniões 
dedicadas a essa tarefa, socorrendo e amparando os que trazem marcas mais vigorosas do passado 
próximo, em forma de limitação, enfermidade ou alienação por obsessão e despertando os infantes e 
jovens para melhor compreenderem a necessidade de crescimento para Deus. Entretanto, muitos Es-
píritos Nobres estão reencarnados já, realizando o cometimento na condição de evangelizadores e pre-
paradores da juventude. 

Joanna de Ângelis 
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Oração no Ano Novo 
 

Senhor Jesus! 
Ante as promessas do ano que se inicia, não nos per-

mita que esqueçamos aqueles com que nos honraste o 
caminho iluminativo: 

As mães solteiras, desesperadas,  a quem promete-
mos o pão do entendimento; 

As crianças delinquentes que nos buscaram com a 
mente em desalinho; 

 Os calcetas que, vencidos em si mesmos, nos feri-
ram e retornaram às nossas portas; 

Os enfermos solitários, que nos fitaram, confiantes 

em nosso auxílio; 
Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas 

parcas provisões; 
Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos, que 

nos visitaram, recordando-nos de Ti… 
Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos, identifi-

camo-nos com o que possuímos intimamente, mas, con-
tigo, tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o 
compromisso de amar-Te, amando neles toda a família 
universal em cujos braços renascemos. 

 
Do Livro: Florações Evangélicas. 

“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. 

ARTE ESPÍRITA: DEFINIÇÃO E OBJETIVO 
 

 A Arte Espírita é uma manifestação cultural dos espíritas que se propõem a aliar os princí-

pios e valores é,cos e morais do Espiri,smo às manifestações arNs,cas em geral, por meio da arte-

educação, a serviço do bem e do belo.  A Arte Espírita traduz os postulados espíritas em seu conteú-

do, na finalidade e na intenção que inspirou o processo cria,vo e na nascente do coração que se 

propõe a servir. 

 A Arte Espírita tem por obje9vo 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 

 

(Extraído do Estatuto da Comissão sobre Arte Espírita, texto aprovado em caráter experimental na Reunião Ordinária do 

CFN, em Brasília - novembro de 2010 / ar,go 2.1). 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JANEIRO de 2016 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 Proposta para um ano que se inicia. Eduardo Jr. Ivete Zampa Francinete Costa 

  

11 Vencendo as dificuldades. Eduardo 
Ferreira 

Francinete Costa Francisca Brilho 
  

18 Reprogramando a vida. Regina Ferreira Luciene Bahiense Maria Cecília 
  

25 Buscando a paz. Alberto 
Milhomens 

Maria Cecília Aida Milhomens 
  

TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 Bem e mal sofrer. E.S.E., cap. V, item 18 Simone Lima Tânia Cristina Erli Dimas 

12 Esquecimento do passado. L.E., Q. 392 a 399 Alberto 
Milhomes 

Tânia Maria Aida Milhomes 

19 O mal e o remédio. E.S.E., cap. V, item 19 Eduardo 
Ferreira 

Paulo Orli Diana  Hasler 

26 O sono e os sonhos. L.E., Q. 400 a 412 Allan Souza Rosane Peixoto Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
06 Marcha do progresso.   L.E., Q. 779 a 785 Regina Ferreira Roberto Maia Nadja de Castro 

13 O ódio.   E.S.E., cap. XII, item 10 Sérgio Amado Marilene Soares Creusa Branco 

20 Progresso da legislação humana. Influência do Espiritismo 
no progresso.   L.E., Q.794 a 802 

Allan de Souza Nadja de Castro Sérgio Amado 

27 O duelo.   E.S.E., cap. XII, itens 11 a 16 Vitor Velasco Creusa Branco Erli Dimas 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
07 Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. 

L.E., Q. 525 a 535 
Inês Marques 

  
Wanderley Lima 
  

Francinete Costa 
  

14 Missão dos espíritas. 
E.S.E., cap. XX, instruções dos espíritos, item 4 

Josemar A. da 
Silva 

Maria Cecília Renata 
  

21 Pactos. Poder oculto. Talismã. Feiticeiros.  
Bençãos e maldições.   L.E., Q. 549 a 557 

Maxwell 
Pinheiro 

Simone Lima 
  

Nathália Del Rey 
  

28 Os obreiros do Senhor. 
E.S.E., cap. XX, instruções dos espíritos, item 5. 

Sônia Rosário 
  

Maria Inês Diana Hasler 
  

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Reflexões para o Novo Ano. Osmar 

Fernandes 
Célia Evangelista Marilene Soares 

08 Parábola dos talentos.   E.S.E., cap. XVI, item 6 Nilbe 
Brilhante 

Ingrind Tagomori Beti Brisse 

15 Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 
L.E., Q. 817 a 822(a) 

Denise Neves Edineide Silva Ingrind Tagomori 

22 Provas da riqueza e da miséria.   E.S.E., cap. XVI, item 7 Luis 
Felipe Neris 

Josélia Bento Nilbe Brilhante 

29 Liberdade natural. Escravidão.   L.E., Q. 825 a 832 Ricardo 
Delamare 

Fabio Ferreira Dora Rosa 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Reflexões para o Ano Novo. Sônia do 

Rosário 
Alberto 

Milhomens 
Josélia Bento 

10 Escolhas das provas.   L.E., Q. 258 a 273 Ingrind 
Tagomori 

Rosane Peixoto Cláudia Márcia 

17 O compromisso do espírito espírita diante do Evangelho.  
(DEF) 

Nathália Del 
Rey  (DEF) 

Alessandro 
Campelo 

Marylin Fonseca 

24 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de no-
vo. Ressurreição e Reencarnação.  E.S.E., cap. IV, 1 a 17 

Denizard 
Custódio 

Renato Mayrink Elias de Souza 
  

31 Ciclo de Palestras: “Visão Espírita sobre o carnaval”. 
  

Maxwuel 
Pinheiro 

Simone Lima Maria Cecília 

“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. 


