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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 

Evangelização Cristã 
A Evangelização consiste no ato de transmi,r a outras pessoas, 

seja quem for, os ensinamentos trazidos por Jesus Cristo con,dos 
no Seu Evangelho. Esses ensinamentos consistem em fazer as pes-
soas refle,rem sobre suas vidas e aprenderem também, fazendo 
evoluir tanto o lado moral quanto o do conhecimento. 

A principal preocupação da Evangelização consiste na formação 
moral do indivíduo, e não apenas na transmissão de conhecimen-
tos. É evidente que o conhecimento é importante, mas a evolução 
moral através da reforma ín,ma faz-se mais urgente, porque so-
mente assim o indivíduo conseguirá viver em paz com seus irmãos 
e assim logrará mais facilmente alcançar outros obje,vos. 

É imprescindível, no atual estágio evolu,vo em que a humanida-
de está passando, que todas as pessoas sejam evangelizadas, pois 
além de conhecimentos importantes que irá aprender, seja de Es-
piri,smo ou outra religião, pois a Evangelização é para todos, irá 
aprender também a moral Cristã, que lhe mostrará que o bem e a 
caridade fazem parte do único caminho para que a humanidade 
alcance o tão sonhado estágio de paz que almeja. 

 

“Mas todos os que �verem em vista o grande princípio de Jesus se 

confundirão num só sen�mento: o do amor do bem e se unirão por um 

laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro.”  

(KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos).  

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) 
Poesia - primeira sexta do mês, às 20h 
 

• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & 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  
 
 

“Titi, a Borboleta Sem Cor” 
Altair Marques da Silva 

 

 
Titi era uma borboleta dife-

rente. Enquanto todos brinca-
vam, contentes, Titi vivia num 
canto, escondida, e com vergo-
nha de suas asas transparentes. 
Pobrezinha da Titi... não conse-
guia brincar, nem tinha coragem 
de voar... Será que a gente con-
segue ajudar? Conheça a história 
da mais linda borboleta sem cor! 
Tenho certeza de que você vai 
lhe dedicar muito amor! 
   
 

 Dica da LIVRARIA 

 

“Depois da Morte” 
 

O que ocorre depois da 
morte? A fim de responder à 
questão, este trabalho propõe 
profundas reflexões filosóficas e 
analisa premissas de religiões 
remotas para falar diretamente 
ao coração dos homens e pro-
vocar indagações. Considerando 
o Espiritismo uma crença basea-
da em fatos, apresenta a Doutri-
na Espírita como instrumento 
para esclarecer o passado, ilumi-
nar antigas informações, unir 
diretrizes que à primeira vista 
pareciam totalmente contraditó-
rias e abrir a mente e o espírito 
da humanidade para uma nova 
caminhada de conhecimento. 

 
Léon Denis 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

VIGIAR E ORAR 
 

Orar, Senhor, até que é fácil, embora o senti-
mento seja imprescindível. 
Se quisermos orar a toda hora, a bondade de 

Deus torna possível. 
Já vigiar, Senhor, mesmo quem ora, dificulda-

de encontra sempre. Incrível como pensar e agir 
no bem demora transformar-se em amor impere-
cível. 
O sofrimento, a oração desperta, proporcionan-

do uma porta aberta para o intercâmbio com o 
Superior. 
Porém, na invigilância da ilusão, profunda e 

forte, ao nosso coração traz o remédio novamen-
te... A dor. 

Revista Reformador, janeiro 2004. 
 

 

... & Verdade 
 
 

OS OBREIROS DO SENHOR 
 

Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as 
coisas anunciadas para a transformação da Hu-
manidade. Ditosos serão os que houverem tra-
balhado no campo do Senhor, com desinteresse 
e sem outro móvel, senão a caridade! Seus dias 
de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que 
tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a 
seus irmãos: “Trabalharemos juntos e unamos 
os ossos esforços, a fim de que o Senhor, ao 
chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o 
Senhor lhes dirá: “Vinde a mim, vós que sois 
bons servidores, vós que soubestes impor silên-
cio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a 
fim de que daí não viesse dano para a obra!” 
Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dis-
sensões houverem retardado a hora da colheita, 
pois a tempestade virá e eles serão levados no 
turbilhão! Clamarão: Graça! Graça! O Senhor, 
porém, lhes dirá: “Como implorais graças, vós 
que não tivestes piedade dos vossos irmãos e 
que vos negastes a estender-lhes as mãos, que 
esmagastes o fraco em vez de o amparardes? 
Como suplicais graças, vós que buscastes a 
vossa recompensa nos gozos da Terra e na sa-
tisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vos-
sa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais 
vos cabe pedir; as recompensas celestes são 
para os que não tenham buscado as recompen-
sas da Terra.” 
 

Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. XX, item 5. 

Divulgação 

Opções: Julho &      Opções: Julho &      Opções: Julho &      Opções: Julho &      
AgostoAgostoAgostoAgosto    

ViIDA APÓS A MORTE - 
No Mundo Espiritual, Sui-
cidas Também Evoluem? 
De Rubens Omar Bara-
nowski pelo espírito José 

Carlos de A... 
 

CONTRA OS PRÍNCIPES 
E AS POTESTADES 

Romance  
De Richard Simonetti 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

 

Em nossa Biblioteca você 
encontra livros, revistas, pe-
riódicos e DVDs espíritas, 
para empréstimo. A Bibliote-
ca funciona na Sala 02, e  
atende todos os dias, antes e 
após  as Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de   
novos voluntários. 

Sempre uma 
boa opção! 

Preço : R$ 15,00 
(cada opção) 



    
 

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

3 L U Z  &  V E R D A D E  JULHO 2015  

Celebre a vida, agradeça a 
Deus por esta oportunidade! 

  
 

JULHO 
 

01 - Rosania Vargas dos Santos    
01 - Vania Ferreira Montel Fonseca    
02 - Maria Isabel Pereira Ferreira    
03 - Elizabeth Medina Penha    
04 - Rogério Notaroberto da Silva    
06 - Juliana Alcantara Mesquita    
08 - Maria Isabel Pinto    
09 - Sergio de Matos Carvalho    
11 - Claudia Maria Silva da Costa    
12 - Ricardo Mauricio Muniz Silva    
15 - Luís Carlos de Sousa Nunes    
18 - Lindenberg Dias de Andrade    
18 - Raul Sergio Pereira Pinto    
18 - Vilma Gomes Bittencourt    
19 - Maria Elisabete da Silva Freire    
20 - Luíz Gonzaga de Oliveira Júnior    
21 - Lisete Cruz Martins    
22 - Nadja Naira Bastos de Castro    
23 - Alcides Ribeiro Cabral    
24 - Ana Paula Magalhães da Silva    
24 - Cristina Rodrigues    
25 - Ana Maria Rodrigues Eller    
26 - José Fidelis Lima    
30 - Neuza da Silva Veloso    
31 - Malvino Ambrósio Gesteira    

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações:  
Em maio/2015, recebemos:  374kg de alimentos,  1087 peças de 

roupas,  110 pares de calçados,  46 bolsas/cintos,  133 materiais 

de higiene e limpeza, 75 outros dona,vos. 

Dúvidas ou sugestões fale com a Diretoria 

diretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.brdiretoria@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” 

Você precisa conversar?  

      Importante saber que, nossa Casa oferece atendi-

mento fraterno a todos os que desejam conversar, 

aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompre-

ensão, de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 

 

Necessitamos de voluntários para a Livraria 
e Biblioteca de nossa Casa. 

Se você já frequenta a Casa há algum tempo, e 
participa ou já participou de algum grupo de 
estudo, passe na Livraria e preencha uma ficha 
para disponibilidade e avaliação. 

Seu trabalho será muito bem-vindo! 

Deseja colaborar com 
doações?  

 
Você pode tornar-se um 
associado contribuinte. 

 
Informe-se.       

Novos Associados 
 Os mesmos devem passar na  Livraria para receber o exem-

plar  do Estatuto. 

- Avelar D'Silva Ferreira Júnior 

- Cris,na Amorim Ribeiro de Lima 

- Solange Viana de Azevedo M. 
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Ins.tuições Espíritas aniversariantes 
 

04/07/1914 – C. E. União e Caridade. Rua do Imperador, 197 – Realengo – 101 anos; 

29/07/1993 – Núcleo E. Léon Denis/Minha Casa. Est. do Moinho, 135 – Campo Grande – 22 anos; 

29/07/1967 -  Congregação  E. Cristã. Rua Artur Rios, 388 – Augusto Vasconcelos – 48 anos. 

LIMPEZA & Manutenção do 
CELV 

 

  Nossa Casa realiza, semanal-
mente, a limpeza de seus diver-

sos 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. 

PARTICIPE DESTA 
CAMPANHA! 

 

Doe agasalhos,     
    meias, cobertores... 

 
Doe também 

sorrisos, abraços e 
carinhos! 

Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015Dias 10, 11 e 12 de outubro de 2015    
As inscrições continuam pelo site: ceerj.org.br/congresso 

 

Domingo,  23 
de agosto de 

2015. 

Das 13h às 19h 

 
 

Palestrantes: 
Divaldo Franco, André Trigueiro, José Carlos De Lucca, 
Cristiane Niero 
Apresentação Musical de Leila Pinheiro 

Local: Citibank Hall –  Barra da Tijuca 
 

Informações no site: www.cejabarra.org 

 

 

2º ALMOÇO FRATERNO 2015 / CELV 

Domingo, 2 de agosto — início às 12h 

Endereço: Rua Vitor Alves, 226 — Campo Grande 

 

 Cardápio Principal :“Carne assada com batata cora-

da & acompanhamentos” 

Cardápio Vegetariano: “Panqueca de ricota com espi-

nafre & acompanhamentos” 

Traga a família e convide os amigos para saborear 
conosco! 

ANTECIPEM A AQUISIÇÃO DOS CONVITES, JÁ A 
VENDA EM NOSSA LIVRARIA. 

CONTRIBUIÇÃO: R$ 12,00 
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Mensagem mediúnica 
 

 

ESTUDEM E RENOVEM-SE 
Há dez anos parti para o mundo espiritual e deixei o trabalho que realizava na Casa Espírita. 
Sempre ouvia que o trabalho que eu fazia iria refletir na minha chegada do outro lado. 
Pois é, meu passaporte, posso assim dizer, não estava completo. Faltaram algumas páginas. 
Estranho pensar assim, não é mesmo? Espíritas que tanto trabalham, com passaporte incompleto? 
Entendi, depois de muita paciência e insistência dos mentores espirituais, que eu não estava completo. 
Que não virei anjo para tocar harpas, que deixei de fazer muita coisa. 
Ouvi no início da reunião um comentário, uma história parecida com a minha. Nem de perto fiz obras pa-

recidas com o senhor da história, mas também não me entreguei ao desânimo e à ociosidade. 
Faltou-me muita coisa, mas posso garantir que o que mais me faltou foi o Estudo da Doutrina Espírita. 
Quando os companheiros da Casa convidavam para as turmas de Estudo, eu era um dos muitos que 

sempre arrumava um jeito para escapar. 
Estudar para que? Eu queria era trabalhar, fazer a caridade. Não sabia muito bem como, mas queria fa-

zer. 
Hoje sei o quanto o estudo me fez falta. Com ele, poderia ter feito muito mais. Poderia ter ajudado muitas 

pessoas fora da Casa Espírita e, sobretudo, ter ajudado a mim mesmo. 
Sei que conselhos não são bem aceitos, às vezes. 
Mas, não posso deixar de aconselhar: Estudem, Aprendam e Renovem, a si mesmos. 
Para construir uma nova etapa, fazer com Amor o que Deus nos pediu através de Jesus. 
Muita Paz a todos e que a Caridade aliada ao estudo lhes dê forças e estrutura para caminhar. 
Um amigo. 

Recebida no CELV no dia 06/06/2015. 

Novos Grupos  

SÁBADOS - às 9h 

SEGUNDAS - às 10h30min 

PARTICIPE. ESTUDE! 

   TREINAMENTO PARA  

  NOVOS APLICADORES            
DE PASSE 

O Treinamento ocorrerá nos dias:11,18, 25 julho e 
29 de agosto (Sábados - sempre às 17h) 

É necessário inscrição. Procure o balcão de aten-
dimento. 

Equipe do DAM 

 Qual a finalidade da mediunidade na Terra? 

“A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus, 
que faculta manter o contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio, pode-
mos ter aqui, não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas tam-
bém o equilíbrio para resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos em en-
carnações anteriores. É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu 
futuro espiritual, e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam na via-
gem de volta à erraticidade, trazendo-lhe informes de segurança, diretrizes de equi-

líbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que absorve do contato mantido com os 
desencarnados. Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância , porque é graças a 
ela que o homem se conscientiza das suas responsabilidades de Espirito Imortal.” (Divaldo Franco)  

Quando há luz  
Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. 
Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante.

(...) 
Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam 

e padecem, dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor! 
Emmanuel ( Extraído do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier). 



Aos sábados 
 

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

 

 

Durante as reuniões públicas - Infância   
 

Quartas e sextas-feiras - 20h 
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www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
jovemespiritaceerjjovemespiritaceerjjovemespiritaceerjjovemespiritaceerj    

Convite à Evangelização Espírita 

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 

 

O Espiri.smo oferece ao jovem um projeto ideal de vida, explicando-lhe o obje.vo real da exis-

tência na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e, depois, fora dele, como um todo 

que não pode ser dissociado somente porque se apresenta em etapas diferentes. Explica-lhe  que o 

Espírito é imortal e a viagem orgânica cons.tui-lhe recurso precioso de valorização do processo 

ilumina.vo, libertador e prazenteiro.         (Joanna de Angelis, no livro Adolescência e Vida - capítulo 1) 

   

Tema da Comeerj 2016... 

 

É importante que Pais e/ou res-
ponsáveis mantenham a assi-
duidade, e também a pontuali-
dade durante todo o ano na 
Evangelização.  

 

Servimos de exemplo e somos os primeiros         
educadores de nossos filhos. 

     

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

Mas quando você evangeliza, SALVA. (Amélia Rodrigues) 
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LINGUAGEM DO PERDÃO 
 

A pedra bruta perdoa as mãos que a ferem, transforman-
do-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 en-
fermidade 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 co-
mo 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 ofen-
sas. 

Persevera no trabalho com que a vida te honra a reencar-
nação, perdoando sempre e sem cessar, e despertarás, um 
dia, depois de toda dor e toda sombra, além-da-matéria, liber-
tado das ofensas e da morte no abençoado Reino do nosso 
Mestre, perdoado e feliz... 

 
Do livro: Espírito e Vida 

A agenda de agosto está cheia de música, programe-se 
 

* Dia 16 - Catedral do Som - Tema: Música Espírita doce missão: Evangelizar. Local: C. E. 
Luiz Sérgio - Bento Ribeiro. É necessário inscrição: www.cels.org.br  

 

* Dias 22 e 23 - AME (Arte no Movimento Espírita) - Haverá apresentações musicais, teatrais e mo-
mentos de arte. Local: Centro E. Humildade e Amor - Irajá. Acesse www.amearteespirita.com  
 

* Dia 23 - MusEspírita - no Parque Madureira, ás 17h (presenças: GAN, Jonathan Moreira, Thiago Brito 
e Vozes e Acordes). Acesse: www.musespirita.com  

AAAARTERTERTERTE    EEEESPÍRITASPÍRITASPÍRITASPÍRITA        
““““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 

Grupo Suave Entardecer 

 O “Suave Entardecer”, que reúne aqueles mais avançados em idade 
cronológica e experiências para cumprir esses abençoados propósitos, condu-
tores para a busca do equilíbrio ao espírito e a conscientização de que tudo 
passa no devido tempo determinado no planejamento do Pai Maior, se une 
através da arte, da aprendizagem e do lazer, além da alegria cristã. Seus 
encontros acontecem sempre às terças-feiras, a partir das 8h, na Oficina de 
música, até às 11h, num desfilar de muitas atividades sadias, bem como às 
quintas-feiras, com a arte de criar quadros através da pintura em tela. 

Para todos aqueles que já estão no suave entardecer da existencia. Participem! 

Local dos encontros C.E. Luz e Verdade  
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JULHO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Felicidade e infelicidade relativas. L.E., Q. 920 a 926 Eduardo Jr. Ivete Zampa Francinete Costa 

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

Maria Cecília Aida Milhomens 

20 Muitos os chamados, poucos os escolhidos (Parábola do 
festim de bodas).  E.S.E., cap. XVIII, itens 1 e 2 

Ricardo 
Delamare 

Ana Eller Ivone Maria 

27 Felicidade e infelicidade relativas. L.E., Q. 927 a 933 Regina Ferreira Inês Marques Francisca Brilho 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

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

Tânia Cristina Erli Dimas 

14  Reencarnação fortalece os laços de família. 
E.S.E., cap. IV, itens 18 a 23 

Inês Marques Tânia Maria Diana Hasler 

21 Espíritos errantes. L.E., Q. 223 a 233 Fabio Ferreira Creusa Branco Tânia Cristina 

28 Limites da encarnação, necessidade da encarnação. 
E.S.E., cap. IV, itens 24 a 26 

Vera Breder Rosane Peixoto Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 O bem e o mal. Divisão da lei natural. L.E., Q. 629 a 648 Sebastiana 
Salles 

Fabio Ferreira Nadja de Castro 

08 Ciclo de palestras: “O suave entardecer da existência”. Creusa Branco Marilene Soares Erli Dimas 

15 A lei do amor. E.S.E., cap. XI, itens 8 a 10 Sérgio Amado Nadja de Castro Creusa Branco 

22 Objetivo da adoração. Adoração externa. Vida contempla-
tiva. L.E., Q. 649 a 657 

Marisa Ferreira Roberto Maia Nadja de Castro 

29 O egoísmo. E.S.E., cap. XI, itens 11 - 12 Osmar 
Fernandes 

Marilene Soares Robson Santissi 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Simpatia e antipatias terrenas. L.E., Q. 386 a 391 Fernanda 
Portugal 

Maria Inês Simone Lima 

09 Ciclo de palestras: “Suave entardecer da existência”. Cleide Araujo Maria Cecília Sônia Rosário 

16 Muito se pedirá àquele que muito recebeu. 
E.S.E., cap. XVIII, itens 10 a 12 

Andrés Gabriel Sônia Fonseca Diana Hasler 

23 Esquecimento do passado.  L.E., Q. 392 a 399 Mawell Pinheiro Rosane Peixoto Elizabeth Medina 

30 Vida e obra de “Aurino Costa” 
(Ação Cristã Vicente Moretti) 

Valmir Freitas Inês Marques Erli Dimas 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 A ingratidão dos filhos e os laços de família. 
E.S.E., cap. XIV, item 9 

Alessandro 
Campelo 

Beti Brisse Célia Evangelista 

10 Ciclo de palestras: “O suave entardecer da existência”. Ivete Zampa Marilene Soares Ingrind Tagomori 

17 Parábola do bom samaritano. O de que precisa o espírito 
para ser salvo.  E.S.E., cap. XV, itens 1 a 3 

Ingrind 
Tagomori 

Fabio Ferreira Nilbe Brilhante 

24 Necessidade da vida social. Vida de insulamento. Voto de 
silêncio.  L.E., Q. 766 a 772 

Simone Lima Nilbe Brilhante Josélia Bento 

31 O mandamento maior. E.S.E., cap. XV, itens 4 - 5 Edineide Silva Célia Evangelista Josélia Bento 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Sorte das crianças depois da morte.  L.E., Q. 197 a 199 Julinho 
Chambarelli 

Allan de Souza Cláudia Márcia 

12 Ciclo de palestras. “Suave Entardecer da Existência”. Ingrind 
Tagomori 

Simone Lima Célia Evangelista 

19 O despertar do adolescente para o Compromisso com a 
Vida Espiritual.                                                      (DEF) 

Alessandro 
Campello 

Paulo Orli Fabíola Coutinho 

26 Coletânea de preces Espíritas. Preâmbulo. 
E.S.E., cap. XXVIII 

Denise Neves Renato Mayrink Elias de Souza 


