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Editorial

(Divulgue com amor)

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Segunda-feira – 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.
• 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
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
Sábados – 17h (primeiros, segundos e terceiros).

A questão social
Observando o mundo atual constatamos facilmente a existência de
grandes contradições, onde o homem, a cada instante, embora demonstre ter alcançado elevado padrão de desenvolvimento tecnológico, ignora
em sua grande maioria os valores essenciais de sua natureza espiritual,
gerando grandes divergências de opinião, diﬁcultando a sua caminhada
evolu,va.
Acreditamos na transformação da humanidade, através de um entendimento tríplice da Doutrina Espírita, em que para estes Ciência, Filosoﬁa
e Religião se entrelaçam indissoluvelmente. Mas, o movimento espírita
deve ter uma atuação mais efe,va, inﬂuindo nas estruturas sociais, e
contribuindo para a promoção do homem, usando a educação como instrumento de progresso moral e espiritual.
Com o estudo do Espiri,smo, percebemos que a questão social está
in,mamente ligada às questões moral e espiritual, sem divisão entre a
realidade social e a realidade espiritual, e a evolução do homem integral,
entendido como ser moral que se manifesta na sociedade, determina a
evolução das relações sociais. O Espiri,smo visa promover a transformação da humanidade, u,lizando-se do mecanismo da reforma moral dos
indivíduos.
Herculano Pires, no livro Reino, acentua a respeito da transformação
que, “esta reforma deve ser profunda, não superﬁcial”... Parte ele do
princípio de que, “o mundo e, por conseguinte a humanidade, é o reﬂexo
do homem e que para obtermos um mundo transformado, ou um verdadeiro mundo de luz é necessário acendermos a luz das almas”. Diz ainda
que; “Isso, por si só, não basta, é preciso, ao mesmo tempo em que,
acendemos a luz das almas, devemos fazê-la brilhar no meio social em
que vive, pois as almas iluminadas iluminam a sociedade”. Considera ainda, Herculano; que “essa iluminação se dará através da Educação, cuja
Pedagogia consiste em ensinar e dar o exemplo”, seguindo o modelo do
Cristo.
Reﬂitamos sobre nossa responsabilidade na questão social.
VISITAS EXTERNAS

•
•
•
•
•

(Participe, seja também um voluntário.
Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa)
Ação Cristã Vicente Moretti (ACVM) - 1ºs domingos, ás 9h;
Colônia Curupaiti — 2ºs domingos, 8h;
Hospital Pedro de Alcântara — 3º sábado, 13h;
Visita fraterna — 4º sábado, 19h ;
Abrigo de Idosos Lar de Otávio - Último sábado, 14h30

Acesse nosso site www.celv.org.br
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Vídeo Divulgação
“EMERGÊNCIA
ESPIRITUAL”
Nesta empolgante conferência, Divaldo
enfatiza que a emergência espiritual na
atualidade consiste na busca de Deus
em nós e na aquisição dos valores eternos que fomentem a paz e a felicidade.
Destaca os fenômenos ocorridos no
santuário de Apolo, através das experiências do Dr. Rollo May, do Dr. Stanislav Grof com ácido lisérgico nº 20, favorecendo pesquisas profundas em torno
da preexistência da alma. Narra também
a comovente história verídica de um
casal de cientistas ateus e o drama pungente do suicídio de seu filho único,
além de outros assuntos momentosos
para reflexões
Exibição 72 minutos, Terça-feira 16/07/2013
Horário: 20h – Entrada gratuita

LUZ & VERDADE

Sugestão de Leitura
 Dica do CELVINHO

“Tem espíritos embaixo da cama?”
Autora: Tatiana Benites
Histórias bem-humoradas sobre temas
interpretados por uma criança. Laurinha é
uma menina esperta e todas as vezes que
vai à casa espírita sai com uma novidade. É
uma obra também para pais, educadores e
todos aqueles que queiram se divertir com
as confusões inusitadas da personagem. De
leitura fácil e rápida, não deixa de lado a
precisão dos conceitos espíritas. Para aprender e se descontrair, rir bastante e fazer com
que outras pessoas ao seu redor também se
contagiem. Contém flip book (movimento de
imagens página a página), folheando a obra
rapidamente.
“Temos que trabalhar a mente infantojuvenil para ver as coisas do mais alto,
preparando uma nova geração que ame e
compreenda.”
 Dica da Livraria

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.
Procure nossa Livraria e se informe.

Venha para nosso Clube
Seja um associado
Clube do Livro Espírita - Você pode adquirir lançamentos por R$ 15,00 (cada). O Clube do Livro é bimestral, e sempre oferece
duas opções para sua escolha. Qualquer
pessoa pode se associar, passe na Livraria
de nossa Casa e preencha uma ficha.
Clube de Arte – Este Clube tem sempre
novidades em CD`s e DVD`s. Na área da
Arte Espírita traz sempre novos talentos da
música de todo o Brasil. E também diversas
palestras e entrevistas em DVD. Você pode
se associar quando quiser, o brinde custa
R$ 18,00.

Luzes do entardecer apresenta mensagens e fatos vivenciados pela autora, que de
forma simples e objetiva
relata as lembranças dos
vários ciclos de sua vida,
numa busca constante do
equilíbrio e da felicidade.
Dando ênfase às diretrizes
espíritas, coloca a educação moral do ser como a
viga mestra que o sustentará em todos os momentos de dificuldades,
dando-lhe condições para vencer os desafios do caminho.
Estão reunidos nesta obra temas de
diferentes vivências, numa abordagem ampla de conceitos doutrinários que a autora
procura evidenciar, mostrando que é possível encontrar o caminho da felicidade quando conseguimos harmonizar a mente e estabelecer metas neste aprendizado que é a
vida.
O objetivo desta obra é levar o leitor a
uma reflexão maior sobre a vida, buscando
pelo amor e pela compreensão das Leis
Divinas o equilíbrio necessário para uma
vida saudável e produtiva.
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Fragmentos de Luz...
Liberte a você
Lábios envenenados pelo fel da maledicência não conseguem sorrir com verdadeira
alegria.
Ouvidos fechados com a cera da leviandade não escutam as harmonias intraduzíveis da paz.
Olhos empoeirados pela indiscrição não
veem as paisagens reconfortantes do mundo.
Braços inertes na ociosidade não conseguem fugir à paralisia.
Mente prisioneira no mal não amealha
recursos para reter o bem.
Coração incapaz de sentir a fraternidade
pura não se ajusta ao ritmo da esperança e
da fé.
Leis indefectíveis de amor e justiça superintendem todos os fenômenos do Universo
e fiscalizam as reações de cada espírito.
Assim, pois, no trabalho da própria renovação, a criatura não pode desprezar nenhuma
das suas manifestações pessoais, sem o
que dificilmente marchará para a Vanguarda
de Luz.
André Luiz / Do livro: Estude e Viva

... & Verdade
Influências
Em hipótese de estar sob a influência
de um Espírito menos elevado, que poderia
induzi-lo a prática de um crime ou de ações
que comprometesse toda a sua vida, lembremos dos ensinamentos do Divino Amigo
que pede que não apenas oremos, mas,
sobretudo, que VIGIEMOS sempre, para que
não caiamos em tentações.
Os nossos dias estão cheios de ocorrências, que ao invés de serem guiadas por
Espíritos iluminados, são dirigidas pelos
companheiros que os próprios encarnados
escolheram como seus amigos ou sócios de
experiências.
Daí, todos os dias, inúmeras tragédias
abalarem as manchetes e surpreender as
pessoas, como se a “coincidência” fosse à
conspiradora para a ocorrência das dores
que fustigam a vida dos incautos.
Estejamos mais ligados ao bem, pelas
ações, pelas palavras, pelos pensamentos,
pelos sentimentos, o que nos ligará mais
fortemente aos Espíritos nobres que se valem de todas as suas forças para nos proteger contra o mal, mesmo quando algum mal
nos atinja.
Do livro: “Os rochedos são de pedra”

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
• Diretora: Marylin Fonseca • 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”

J U LHO 2 0 1 3

3

LUZ & VERDADE

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes

 Diretoria de Assistência e Promoção Social - DAPSE
Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV, e lembramos
quanto são importantes suas doações
para que possamos atender às famílias acolhidas por nossa Casa.
Em maio/2013, recebemos: 229 kg de
Julho
alimentos, 1915 peças de roupas, 211
01 - Rosania Vargas dos Santos
pares de calçados, 73 bolsas / cintos,
02 - Gizele Pereira A. da Cruz Muzi 42 materiais de higiene e limpeza.
02 - Maria Isabel Pereira Ferreira Outros dona,vos: 68 e R$ 185,00
03 - Elizabeth Medina Penha
(doações em espécie). No Bazar fo04 - Ivone Maria Igreja de Souza ram arrecadados R$1.569,50.
Celebre a vida, agradeça a Deus por esta oportunidade, sorria, abrace.
Aproveite este momento para ser feliz, a
felicidade é feita de momentos inesquecíveis.
Feliz aniversário!

04 - Rogério Notaroberto da Silva
05 - Expedita Alves da S. Moreira
06 - Juliana Alcantara Mesquita
07 - Dilza dos Santos Costa
08 - Maria Isabel Pinto
09 - Sergio de Matos Carvalho
11 - Claudia Maria Silva da Costa
12 - Marta Sueli Marques Dias
12-Ricardo Alexandre S. Carvalho
12 - Ricardo Mauricio Muniz Silva
15 - Luís Carlos de Sousa Nunes
18 - Raul Sergio Pereira Pinto
18 - Vilma Gomes BiPencourt
20 - Luiz Gonzaga de Oliveira Jr.
21 - Lisete Cruz Mar,ns
22 - Nadja Naira Bastos de Castro
23 - Alcides Ribeiro Cabral
24 - Cris,na Rodrigues
25 - Ana Maria Rodrigues Eller
26 - José Fidelis Lima
31 - Malvino Ambrósio Gesteira

Novo Grupo de visitas / DAF
Por inicia,va de alguns companheiros de nossa Casa, que inicialmente
perceberam a necessidade, urgente,
de um amparo ao Hospital Pedro de
Alcantara, que cuida de mulheres com
transtornos mentais e comportamentais.
O grupo de voluntários logo percebeu que aquelas irmãs mereciam atenção e solidariedade. A doença não as
tornam alienadas do mundo ou da
sociedade.
Então a pedido, a Diretoria Colegiada, no mês de junho/2013 aprovou a
Visita Externa ao referido Hospital,
aos terceiros sábados, ás 13h.
A atividade fica sobre responsabilidade do Setor de Atendimento Fraterno de nossa Casa.

Esclarecendo...
Que é o passe?
É a transmissão de ﬂuidos bons de
uma pessoa para outra. Essa prá,ca
já era muito conhecida na humanidade de longa data, e é realmente
muito ú,l, para revitalizar as criaturas ou aliviá-las de seus males.
Os passes são obrigatórios?
Não. Só devemos receber o passe
quando es,vermos muito debilitados ou muito sofredores e se não
pudermos, por nós mesmos, recuperar o equilíbrio e o bem estar.
Durante as reuniões, todos recebem
o passe magné,co ofertado pela
equipe espiritual.
Como posso ﬁcar bem, sem tomar
passe?
Produzindo você bons ﬂuidos para si
mesmo. Todos nós somos capazes
de produzir bons ﬂuidos. É o que
fazemos quando usamos o pensamento e a vontade para o bem. Ore,
ocupe-se em a,vidades dignas e
fraternas, cul,ve o bom ânimo. Você
se sen,rá bem abastecido de ﬂuidos
bons. E, quando estamos bem, não
precisamos do passe, seria encher
um copo que já está cheio.
Os trabalhadores/voluntários precisam tomar passes?
Não é necessário. Somente devemos
receber o passe quando es,vermos

 Você precisa conversar?

Lembramos que temos
um setor de “achados e
perdidos” aqui em nossa
Casa. Não esqueçam de verificar no balcão de atendimento.

Importante saber que, nossa Casa oferece atendimento
fraterno a todos os que desejam conversar, aliviar o coração,
aliviar seus momentos de incompreensão, de equívocos, e
lembrar sempre das sublimes palavras, tantas vezes repe,das: “Vinde a mim, vós que estais cansados e aﬂitos e eu vos
aliviarei. ”Nossas mãos, nossos braços se abrem em sua direção para ajudá-lo a caminhar com mais fé e esperança. Não se sinta sozinho, ou esquecido do Pai misericordioso.
Se precisar, procure este serviço, todos trabalhamos em nome do
Divino Mestre. Procure o balcão de atendimento ou nossa recepção e solicite uma entrevista fraterna.
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AGENDA DO CELV
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Notícias do Movimento

Consulte também nossos murais.

CELV-DAM
ATUALIZAÇÃO
2013
Aos aplicadores
de passe que se
encontram afastados da tarefa:
DIAS: 27 DE JULHO E 17 DE AGOSTO
17h ÁS 20h

Não necessita de inscrição prévia.

Evangelização dos Pais
O grupo tem o objetivo de refletir sobre
as relações familiares com base na Doutrina
Espírita, reconhecendo a responsabilidade
da tarefa da educação moral de um espírito
imortal. Participe!
Infância & Pais – 15h
Juventude & Pais – 17h.
Aguardamos a família espírita para apertar mais este laço.

Evangelização infantil nas
reuniões doutrinárias
Grupo de Esperanto no CELV

O Idioma da
Fraternidade

A Evangelização infantil, que ocorre
durante as reuniões doutrinárias de domingo, quartas e sextas-feiras, também já retornaram. Pedimos aos Pais ou responsáveis
que procurem a evangelizadora de cada dia
especifico para uma entrevista. Não deixe as
crianças sem falar com a evangelizadora.

 A Rádio Rio de Janeiro precisa dos
espíritas!
A Emissora da Fraternidade, primeira e
única rádio espírita do RJ, está iniciando mais
uma etapa de trabalho. Levar a mensagem
espírita aos diferentes pontos do nosso planeta. No entanto, para isto, precisamos de
parcerias, e a principal é com você. Para que
o mundo conheça a mensagem libertadora
do Espiritismo, precisamos de sua ajuda.
Por este motivo criou o Clube da
Fraternidade, pois não veicula propagandas
que disseminam vícios e que colidem com os
princípios espíritas de respeito à vida e de
amor ao próximo. É por isso que precisa de
você. Por menor que seja, com a sua contribuição estaremos garantindo a nossa missão
de divulgação dos postulados cristãosespíritas, através da nossa frequência (1.400
KHz-AM) e da rede mundial de computadores, no sentido de propiciar o progresso moral
da humanidade. E como disse o Espírito
André Luiz, “Sua generosidade chamará a
bondade alheia em seu socorro”.

Você,
que
A RESPONSABILIDADE
deseja crescer
moral e intelectualmente, venha aprené nossa!
der uma nova língua em nossa Casa! • Não esqueçam lâmpadas acesas,
Todas as quintas-feiras, às 20h.
Como posso me filiar ao Clube da
aparelhos de ar condicionado,
Fraternidade? Para fazer parte do Clube da
ven,lador,
ou
o
data
show
liga“O que caracteriza o estudo sério é
Fraternidade, com a importância mínima de
dos, se ninguém mais vai usar;
a continuidade que se lhe dá”.
R$10,00 (dez reais), preencha o formulário
Allan Kardec.
• Não esqueçam de conferir se as no site ou ligue para: (21) 2461-1400 ou
portas e portões ﬁcaram fecha- 2478-1400. No CELV temos talão para doados, se é o úl,mo a sair;
ções à Rádio.
A campanha já começou,
•
Não
deixem
torneiras
abertas,
COLABORE.
“Somos responsáveis pelos desdesperdiçando água;
• Não desperdicem copos descar- vios mentais que causamos aos
Doe agasalhos,
táveis, se possível usem o pró- nossos semelhantes, devido os
meias,
nossos
trajes”.
prio copo, inovem;
cobertores...
• Não abandonem nenhum trabaJoanna de Angelis
Doe também
lhador sozinho, sejamos compasorrisos, abraços
nheiros e solidários;
Portanto, se você está trajando uma
e carinhos...
roupa muito curta, transparente ou
• Sejamos voluntários.
muito decotada, reflita! Contamos
Colaboremos, o CENTRO ESPÍRITA
Seja solidário!
com sua compreensão.
é de todos!
LIMPEZA & MANUTENÇÃO - Voluntários

VOCÊ JÁ LEU?...

Convites do Depto de Multimeios – DMM

Toda a obra da Codificação
Espírita? E quantas vezes?

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 JUNHO os encontros serão
nos dias 07 e 21, sempre às 08h

Ou alguma obra destes autores?
Do Espírito André Luiz,
De Emmanuel
Léon Denis, Yvonne Pereira ou
Gabriel Delanne?

Então Comece pelo começo!

Instituições Espíritas
(de nossa Região)
Aniversariantes
04/07/1914 – C. E. União e Caridade.
Rua do Imperador, 197 – Realengo –
99 anos;
29/07/1993 – Núcleo Espírita Léon
Denis/ Minha Casa. Est. do Moinho,
135 – Campo Grande – 20 anos;
29/07/1967 - Congregação Espírita
Cristã. Rua Artur Rios, 388 – Augusto
Vasconcelos – 46 anos.
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Jovens par4cipem da Evangelização da Mocidade, todos os sábados ás 17h.
Evangelização dos Pais também no mesmo horário.
“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã! A vida passa não demore.”

Querer, Saber, Amar.
Às vezes nos perguntamos “o que devo fazer para melhorar o mundo,
qual o sentido da minha existência aqui na Terra”? É preciso entender
que nosso dever maior é o de nos tornarmos homens de bem.
O que queremos e o que fazemos para alcançar nossos objetivos? Querer, saber, amar! Esse o conselho dos espíritos superiores. Sem dúvida, é
uma proposta desafiadora. Entretanto, será que já conseguimos? Essas
três palavras sintetizam uma infinidade de lições, uma vez que nossa evolução depende delas.
Querer é fundamental. Só a vontade firme nos proporciona mudanças de
comportamento e alimenta a nossa persistência na tentativa de nos renovarmos espiritualmente.
Quando nos propomos a saber assumimos um compromisso, pois a partir do momento que sabemos do bem, estamos somos convidados a fazêlo. O conhecimento fortalece o querer, embasando-o com segurança.
Antes de tudo, porém, é essencial amar. Ele é a base de tudo, pois por
sua causa Deus criou o universo e nos criou. Sem amor, o querer e o
saber são ações estéreis, que podem nos levar a visões egoístas, isolandonos ao invés de nos ajudarem a unirmo-nos.
Entender os propósitos de Deus, e aceitá-los; refletir sobre a transitoriedade da vida material, e “treinar” diariamente o desapego ao que não for
essencial; perdoar, primeiro a si próprio, pois a culpa pode nos levar ao
fracasso e nenhum progresso se dá aos saltos; nem o Pai espera isso de
nós; depois ao próximo, porque cada um tem o seu próprio tempo e
Deus nos respeita, dando a todos o livre arbítrio, assim instruindo-nos
quanto à tolerância e à indulgência que devemos ter por nossa vez para
com os nossos irmãos.
Efetuar mudanças não é tarefa fácil e demanda esforço, perseverança. No
entanto, basta nos dispormos verdadeiramente a melhorar e tudo conspira a nosso favor.
Na doutrina espírita aprendemos que a essência de tudo é o amor. Norteados por este sentimento sabemos que caminharemos pela estrada do
aperfeiçoamento, pois como dizia Jesus Cristo: “Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas”. (Mt 22:36-40)
(Laura Aguia, participa da Mocidade Espírita Ezequiel/ CELV
e colaborou com esta redação)

VÊM AÍ OS ENCONTROS DE
MOCIDADES ESPÍRITAS
Preparem-se:
• XXIV EMECGRAN
Tema: "Querer, saber, amar!”
O Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande, acontecerá nos dias 27 e 28 de
julho de 2013.
No sábado , dia 27/07, não haverá evangelização para os pais e os jovens.
• EMESC
O Encontro das Mocidades Espíritas de Santa
Cruz acontece sempre no mês de setembro,
ainda sem informações.

Identidade visual

O Departamento de Divulgação do
CELV, quer descobrir nossos talentos.
Precisamos criar uma imagem para o
Celvinho, um “espírito” alegre e gentil,
que sabe todas as dicas de leitura Infanto juvenil. É ele, um ótimo leitor, que
repassa a muitos anos, as obras espíritas
em nosso Boletim Luz e Verdade.
Então? Você topa? Informações pelo
divulgacao@celv.org.br, com Marylin ou
procure a coordenadora da Mocidade e
do Grupo de Arte, Nathália Del Rey.
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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

A movimentação para o XII Arte no Movimento Espírita já começou e vai acontecer nos dias 24 e 25 de agosto. O obje,vo do AME é divulgar a Doutrina através da arte e
abrir espaço para os ar,stas espíritas promoverem seus trabalhos, além disso o evento
também auxilia os trabalhos sociais do Centro E. Humildade e Amor. O convite para par,cipar é a doação de alimentos não perecíveis.
Alguns convidados já estão conﬁrmados para esta edição: Junior Vidal, Ricardo
Sardinha, GEAMA, Cia Cenicamente, Crisálida, G. de Teatro Integrarte (Curi,ba) - que trará a peça “O Mistério da Mansão Windsor”, Fabio Alves, Merlânio Maia...
É necessário a inscrição antecipada pelo site h;p://www.amearteespirita.com, vagas limitadas.
O AME acontece no C.E. Humildade e Amor, à Rua Cispla,na, 148. Irajá.
Vale a pena pres,giar o Movimento ArWs,co Espírita, mais informações com o GAAF.

LINGUAGEM DO PERDÃO
A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem,
transformando-se em peça de estatuária valiosa.
A lama suporta o fogo e perdoa o oleiro,
convertendo-se em vaso precioso.
A fonte desrespeitada perdoa quem lhe revolve o lodo, oferecendo água cristalina depois.
O grão de trigo esmagado perdoa o agricultor que o atira ao solo, multiplicando-se em muitos grãos que enriquecem a mesa.
O ferro deixa-se dobrar sob altas temperaturas e perdoa os que o modelam, construindo segurança e conforto.
A Natureza tudo perdoa, transformando o
mal aparente em bem real.
A peça apodrecida sobre o solo é absorvida
e renasce em nova forma, vitalizando plantas e
animais, como mensagem de perdão da terra.
Tudo ama, tudo perdoa...
Perdoa a mão que te ultraja, a boca maldizente que te calunia, o olhar invigilante que te
magoa, o espírito que a enfermidade vergasta e

que te persegue...
Perdoar é impositivo para cada hora e todo
instante.
No laboratório somático que serve de veículo
temporário ao espírito, o amor de Deus vibra em
perdão e
harmonia como mensagem atuante e vigorosa,
produzindo oportunidades e realizando tarefas.
Aprende, assim, a converter o mal que te
fazem em bem que possas fazer.
E, se for necessário voltares ao ofensor e dele
novamente sofreres ultraje, recorda que o Mestre
preconizou o perdão indistinto e incondicional tantas vezes quantas fossem as ofensas.
Persevera no trabalho com que a vida te
honra a reencarnação, perdoando sempre e sem
cessar, e despertarás, um dia, depois de toda dor e
toda sombra, além-da-matéria, libertado das
ofensas e da morte no abençoado Reino do nosso
Mestre, perdoado e feliz...
Do livro: Espírito e Vida
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LUZES DO ENTARDECER

Conserva contigo os companheiros idosos, com a
alegria de quem recebeu da vida o honroso encargo
de reter, junto ao coração, as luzes do próprio grupo
familiar.
Pensa naqueles que te preservaram, quando jovens,
a existência frágil, nos panos do berço. Naqueles que
atravessaram noites em claro, simplesmente para te
velar o sono febril.
Reflete nos que te equilibraram os primeiros passos, enquanto tentavas andar sozinho.
Todas as vezes que caíste, eles te ergueram, sem
reclamar de dores nas costas, por terem que se agachar quase até o chão, porque eras tão pequenino...
Recorda os que te afagaram os sonhos da meninice,
que sorriram com as tuas primeiras conquistas, que
sempre estiveram presentes nas festas de aniversário,
nos encerramentos escolares, nas peças de teatro em
que figuravas.
Quando chegavas em casa tristonho, insatisfeito
com o resultado da disputa do jogo de futebol entre
colegas, sempre tiveram uma palavra de consolo e um
colo amigo.
Já que eles atravessaram o caminho de muitos janeiros, pensa no heroísmo silencioso com que te ensinaram a valorizar os tesouros do tempo.
Medita nas dificuldades que terão vencido para serem quem são. Também foram adolescentes, jovens.
Tiveram sonhos...
Pensa no suor que lhes alterou as linhas da face.
Suor das tantas tarefas profissionais e no lar. Tantas
tarefas para que não te faltasse o teto, o pão, o abrigo
e o carinho.
Pensa nas lágrimas que lhes alvejaram os cabelos.
Muitas delas ocasionadas por tua rebeldia de criança
que teimava em não amadurecer.
Quando, hoje, porventura, te mostrem azedume ou
desencanto, escuta-lhes a palavra com bondade e paciência.
Não estarão te ferindo. Provavelmente estão murmurando contra dolorosas recordações de ofensas
recebidas, que trancam no peito, a fim de não complicarem os dias dos seres que lhes são tão especialmente queridos.
Ama e respeita os companheiros idosos! Eles são
as vigas que te escoram o teto da experiência para
seres o que és.
Auxilia os idosos, quanto puderes, porquanto é
possível que, no dia-a-dia da existência humana, venhas
igualmente a conhecer o brilho e a sombra que assinalam no mundo, a hora do entardecer.
Redação do Momento Espírita, a partir da mensagem
Luzes do entardecer, pelo Espírito Meimei, e do cap. 29, do
livro Vida feliz, pelo Espírito Joanna de Ângelis, ed. Leal.

Mensagem mediúnica
OS DOIS LADOS
Sempre que o sol nasce, a noite se vai;
Sempre que a luz se faz, a treva se dissipa;
Sempre que o bem chega, o mal se extingue;
Sempre que a chuva cai, a semente germina;
Sempre que o conhecimento chega, a ignorância termina;
Sempre que o sorriso brota, a tristeza se desfaz;
Sempre que o trabalho realiza, a obra se concretiza;
Sempre que o amor chega o, bem se realiza;
Sempre que o embrião se fecunda, a vida começa;
Sempre que o homem se transforma, o espírito cresce.
São dois lados opostos, onde a Obra de Deus começa e
o homem aborta. Em que lado devemos estar? O certo?
O errado? Um a dor, o outro o crescimento. Céu ou
não? Feliz ou não? Paz ou não? A escolha do caminho a
tomar é inerente à vontade de cada um de nós.
Escolhamos certo.
Recebida em reunião mediúnica no CELV no dia 02/02/13.

CAMINHOS PARA A PAZ
Pedis e obtereis; batam e a porta vos abrir-se-á.
Livrem-se do desânimo, pois a vida se constrói com o
trabalho perene. O Amor do Pai aduba o terreno que
sirva ao arado;
Livrem-se das tristezas, pois a vida necessita de luz;
Queiram sempre a paz em vossos pensamentos, pois a
calma traz sempre boas ideias;
Lavem suas mãos das culpas, pois a derrota acompanha
o culpado que não se arrepende;
Desenvolvam o amor no coração para libertarem-se do
mal que persegue os que buscam a luz. Somente aquele
que se conecta com o bem segue em paz pela estrada
da vida.
A liberdade de consciência é o prêmio dos que cumprem sua parte com justiça e amor.
Paz a todos.
Recebida no CELV na reunião mediúnica no dia 01 de junho
de 2013.

FRASE DO MÊS

"Experimenta substituir os instantes
de queixa, por momentos de serviço
ao próximo e observa os resultados.”
(Emmannuel)
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Julho de 2013
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h
Di
a

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apresent. Livro

01

Laços de família.
L.E., Q. 773 a 775

Eduardo Jr.
Simone Lima

Francinete Costa

Maria Joaquina

08

Ciclo de palestras:
“O suave entardecer da existência”.

Marly Campos
Ivete Zampa

Elias de Souza

---

15

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

Wilson Longobuco
Luciene Bahiense

Maria Cecília

Nogueira

22

Da lei do progresso. Estado de natureza.
L.E., Q. 776 a 778

João Maceió
Francinete Costa

Marília Portela

---

29

Se fosse um homem de bem, teria morrido.
E.S.E., cap. V, item 22

Maxuel Pinheiro
Maria Cecília

Maria Isabel

---

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h
Di
a

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apresent. Livro

03

Se fosse um homem de bem teria morrido.
E.S.E., cap. V, item 22

Allan de Souza
Fabíola Coutinho

Josélia Bento

Marylin Fonseca

10

Ciclo de palestras:
“O suave entardecer da existência”.

Ivete Zampa
Marilene Soares

Creusa Branco

---

17

Decepções. Ingratidão. Afeições destruídas. L.E.,
Q. 937 a 938(a)

Glauber Brittes
Nadja de Castro

Fabíola Coutinho

Josélia Bento

24

Os tormentos voluntários.
E.S.E., cap. V, item 23

Creusa Branco
Fabio Ferreira

Marylin Fonseca

---

31

Uniões antipáticas.
L.E., Q. 939 a 940(a)

Vítor Velasquez
Roberto Maia

Erli Dimas

Fabíola Coutinho

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h
Di
a

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apresent. Livro

04

Os infortúnios ocultos.
E.S.E., cap. XIII, item 4

Sônia Fonseca
Ivone Maria

Simone Lima

---

11

Ciclo de palestras:
“O suave entardecer da existência”.

Sônia Rosário
Francinete Costa

Maria Cecília

Marília Freitas

18

Justiça e direitos naturais. Direito de propriedade.
Roubo. L.E., Q. 873 a 885

Nathália Del Rey
Rosane Peixoto

Ivone Maria

---

25

O óbolo da viúva.
E.S.E., cap. XIII, itens 5 e 6

Simone Lima
Luciene Bahiense

Ana Eller

---

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h
Di
a

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apresent. Livro

05

Bem-aventurados os que têm fechados
os olhos. E.S.E., cap. VIII, itens 20-21

Célia Evangelista
Marlene Macedo

Ingrind Tagomori

Edineide Silva

12

Ciclo de palestras:
“O suave entardecer da existência”.

Marilene Soares
Íris Duarte

Ivonete Belo

---

19

Escala espírita.
L.E., Q. 100 a 113

Luiz Felipe Cardoso
Ingrind Tagomori

Nilbe Brilhante

Aninha

26

Injúrias e violências.
E.S.E., cap. IX, itens 1 a 5

Denise Neves
Nilbe Brilhante

Célia Evangelista

---

DOMINGO – MANHÃ – 09h
Di
a

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apresent. Livro

07

Ciclo de palestras:
“O suave entardecer da existência”.

Ivete Zampa
Francinete Costa

Maria Cecília

---

14

Os últimos serão os primeiros.
E.S.E., cap. XX, itens 1 e 2

Alberto Milhomens
Valmir Freitas

Inês Marques

---

21

Querer, saber, amar!
DEF

Fabíola Coutinho
DEF

Simone Lima

Cátia Martins

28

Justiça e direitos naturais. Direito de propriedade.
Roubo. L.E., Q. 873 a 885

Mariângela Alves
Inês Marques

Elias de Souza

---

