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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 

Nestas úl,mas semanas, a humanidade tem assis,do aos terremotos 

que estão abalando a região do Nepal, onde sucumbiram milhares de 

pessoas, deixando outras tantas desabrigadas e sem recursos para sobre-

viverem, pois o Nepal é um país muito pobre, na sua maior parte. Graças 

à ação humanitária de dezenas de en,dades e também com a colabora-

ção de milhares de pessoas, auxiliando das mais variadas formas possí-

veis, o sofrimento desses habitantes está sendo minimizado aos poucos. 

Observando a questão de um ponto vista espiritual, sabemos que na-

da acontece sem a permissão de Deus. Por isso, pela lei da reencarnação, 

Deus permite que todos passemos ainda pelo sofrimento, porque em nós 

o passado de faltas ainda fala mais alto. O Espiri,smo não nasceu para 

julgar as pessoas, mas sim para dar um consolo a quem passa por todas 

essas situações, e nos esclarecer para que não venhamos a errar nova-

mente, evitando assim sofrimentos futuros. 

Nossa missão é ajudar materialmente conforme as possibilidades de 

cada um, e espiritualmente com orações, colaborando assim com o tra-

balho de Deus, Jesus e os espíritos nobres no auxílio aos nossos irmãos. 

No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Codificador da Doutrina Espírita, 

analisa muito bem a questão dos flagelos destruidores, colocando-os co-

mo momentos de regeneração e transformação da humanidade.  

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 Philomeno) 
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  
 

“Vermelhinho, o peixinho” 
Rita Foelker (adaptação)   

 

A lenda do peixinho verme-
lho é narrada por Emmanuel no 
c o m e c i n h o  d o  l i v r o 
“Libertação”, de André Luiz . 

Emmanuel vê, nesta história, 
uma imagem da busca de conhe-
cimentos sobre a vida espiritual 
que algumas pessoas fazem, em 
contraste a outras, que prefe-
rem continuar na vidinha de 
sempre, sem esforço para o 
aprendizado. 
   

 Dica da LIVRARIA 
 

“Da Manjedoura a Emaús” 
 

O que podemos saber so-
bre o Jesus histórico? Em que 
cenário humano chegou sua 
mensagem e exemplificação? 
Como foram seus primeiros 
anos? E seus laços de família? 
Como combateu pacificamente 
os desacertos religiosos de seu 
tempo e renovou a lei antiga? 
De que maneira a sua visão de 
Deus aclarou o caminho da filo-
sofia? O que fato, aconteceu 
naqueles dias? Como entender 
sua ressurreição? Por que sua 
doutrina de esclarecimento, to-
lerância e perdão foi desnatura-
da com os séculos? Esses e ou-
tros temas são analisados, ofere-
cendo uma moldura da vida de 
Jesus, da manjedoura a Emaús, 
capaz de facultar melhor enten-
dimento a respeito de seu ensi-
no imortal. 

Wesley Caldeira  
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 
Não há espírita sincero agindo a sós; todos parti-
cipam naturalmente de equipes intangíveis, em-
penhadas na atividade constante e redentora. 

 

Cairbar Schutel 
Do livro: Seareiros de Volta, psicografia Waldo Vieira 

 
 

... & Verdade 
 
 

O CAMINHO PARA SERMOS FELIZES 
 

O apóstolo Paulo, falando certa vez a seus seguido-
res, declarou sabiamente: 
“E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu 

tempo ceifaremos, se não houvermos desfaleci-
do.” (Gálatas, 6:9) 
E Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, acres-

centou: 
“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 traba-
lho edificante. Detém-te no ‘lado bom’ das pessoas, 
das instituições e das coisas. Guarda o coração sem 
ressentimento. Cria esperança e otimismo onde esti-
veres. 
Reflete nas necessidades alheias, buscando supri-

mi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes 
em favor dos outros sem pedir remuneração. Auxilia 
muito. Espera pouco. Serve sempre. Espalha a felici-
dade no caminho alheio, quando seja possível. 
Experimentamos semelhantes conselhos na vida 

prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser fe-
liz.” * 
O Espiritismo é uma nova forma de revelação eter-

na. 
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, ensinan-
do-nos o caminho das trevas para a luz, isto é, mos-
trando-nos como sermos felizes material e espiritual-
mente. 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 preciosas 
formas. (...)” 
Apeguemo-nos, pois, a ela, façamos dela um gran-

de alicerce, tendo Cristo como base principal e assim 
conquistaremos o direito de sermos inteiramente feli-
zes. 

Rildo G. Mouta 
Revista Reformador , janeiro 2003. 

 

 

* Caminho Espírita, psicografia Francisco Cândido Xavier, 
1ª edição, IDI  - 1983, pág. 57. 

Divulgação 

Opções: Maio &      Opções: Maio &      Opções: Maio &      Opções: Maio &      
JunhoJunhoJunhoJunho    

TAMBÉM SOMOS LUZ 
(Mensagens mediúnicas de 

autoajuda)  
de Lúcia Caminatto pelo 
Espírito Irmã Maria do 

Rosário 
 

O ESCRITOR  -  UMA  
HISTÓRIA DE AMOR 

Romance  
De Gisete Marques 

 

 
 
 

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 
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Celebre a vida, agradeça a 
Deus por esta oportunidade! 

  
 

JUNHO 
 

02 - Creusa Fernandes Branco 
04 - Edir Belo de Arruda 
04 - Fellipe Wood Leite Barbosa 
04 - Marluce de Souza Araújo 
06 - Maria de Lourdes Jordão 
07 - Severino Francisco da Silva 
08 - Jaidete de Abreu Pereira 
08 - José Carlos Silva 
09 - Rita de Cássia Lopes Fontes 
11 - Edvaldo Hott Braga 
13 - Claudia Rosana Gama de Assis 
13 - Marília Vidigal do Amaral 
14 - Iria Aurora Silva de Almeida 
14 - Osmar Fernandes Silva 
16 - Andréa Aguiar Algarte 
21 - Luiza Helena Pires da Silva 
22 - Maria Eugenia Anjo dos Santos 
24 - Gilésia Silva Pieroni 
24 - Tania Jabôr Rosa de Farias 
26 - Ana Maria Seixas da Silva 
26 - Dalva Santos da Silva 
26 - Lizimaria S. Rodrigues 
26 - Luciana Jordão V. de C. Torres 
27 - Jandira Gonzaga de Souza 
29 - Renato Lourenço M. Sobrinho   

Diretoria de Assistência e Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações:  

Em abril/2015, recebemos:  317kg de alimentos,  1623 peças de 

roupas,  132 pares de calçados,  26 bolsas/cintos,  108 materiais 

de higiene e limpeza, 55 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! 

 

Retorno á pátria espiritual 
Comunicamos o desencarne no dia 22/05/2015 da companheira 

SIJKI PLMKIKM KM SNOPI. Trabalhadora voluntária de nossa Ca-

sa por décadas, era conhecida por sua bondade  e simpa,a. 

Deixará saudades. Que Deus a abençoe. 

Deseja colaborar 
com doações?  

 
Você pode tornar-se um as-

sociado contribuinte. 
 

Informe-se.       
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Ins-tuições Espíritas aniversariantes 
 

07/06/1991 – Grupo E. Maria de Nazaré. Rua Júlio Isnard, l.50 - Q.15 – Sarapuí – Senador Camará – 24 anos; 

17/06/1950 – C. E. Gregório e Estevão. Rua Belchior da Fonseca, 175 – Pedra de Guara,ba – 65 anos; 

24/06/1920 – Grupo E. Amor e Caridade João Ba,sta. Est. do Engenho, 439 – Bangu - 95 anos; 

26/06/1933 – Assoc. Beneficente E. Nazareno. Rua Solon Botelho, 480 – Campo Grande – 82 anos; 

29/06/1934 – C. E. Isaac Lima. Rua C.el. Agos,nho, 126-c/1 – Campo Grande – 81 anos. 

 

Notícias do Movimento Espírita 

LIMPEZA & Manutenção 
do CELV 

 

  Nossa Casa realiza, sema-
nalmente, 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. 

 

AVALIAÇÃO DE DIRIGENTES DE PASSE 

Dia 27 de junho - sábado – 8h30min ou 16h30min. 

Escolha o melhor horário e compareça, estaremos 
lhe aguardando. 

TREINAMENTO PARA APLICADORES DE PASSE 

O Treinamento ocorrerá nos dias: 

11,18, 25 julho e 29 de agosto 

Sábados - sempre ás 17h 

Equipe do DAM 

 

TREINAMENTO E AVALIAÇÃO PARA 

RECEPCIONISTAS NO CELV 

Você, que frequenta nossa Casa e deseja fazer 
parte da equipe de recepcionistas, ocorrerá um  

treinamento em: 
 

Data: 13 de junho (sábado)   

Horário: 9:00 às 11:00 

 (A avaliação ocorrerá no mesmo dia) 

Equipe do DAF 

PARTICIPE DESTA 
CAMPANHA! 

 

Doe agasalhos,    
meias, 

cobertores... 
 

Doe também 
sorrisos, abraços e 

carinhos! 

Convites e  avisos 

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 
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Mensagem mediúnica 
 

Irmãos e amigos 
 

Sabemos de nossas dificuldades e de nossos erros, mas sabemos também 
que já estamos lutando para removê-los, mesmo que seja aos poucos, para retirá-los de nossos compor-
tamentos, que deve ser o mais perfeito. 

Sabemos também que a necessidade dessa transformação é fundamental, porque somos sempre 
avaliados e observados por muitos, e, então devemos fazer o máximo para nos modificarmos, porque 
sempre seremos alvo dos olhares de irmãos, querendo ser como nós, e então a nossa responsabilidade 
será muito grande, porque poderemos passar muitos erros para eles que ainda não conhecem  as leis de 
nosso Pai. 

Por isso observemos nossos comportamentos e reações para sempre nos avaliarmos, porque estare-
mos sendo observados por irmãos nos dois planos e, por isso devemos ser melhores a cada dia, a cada 
situação. 

Enganamos alguns, mais muitos nos veem como somos na realidade. 
Mas, errar faz parte de nossa caminhada evolutiva, porque ainda somos imperfeitos, mas jamais per-

sistir no erro, para não sermos responsáveis pela infelicidade de outros que se apoiam em nós, pensando 
que já sabemos mais do que eles. Nossa responsabilidade cresce muito mais porque já conhecemos os 
ensinamentos de nosso Mestre Jesus. 

Por isso, lutemos para nos avaliarmos sinceramente a fim de eliminarmos nossas deficiências, e espe-
lharmos o melhor de nós, para que não sejamos  culpados de transmitir erros ,que serão adquiridos por 
outros irmãos que se sentem  ainda inferiores a nós, e seguem nossos passos, achando que estamos 
agindo corretamente. 

Nossa responsabilidade é dupla, porque estamos falando de irmãos nos dois planos da vida. 
Vigiemos sempre. 
É muito difícil, sabemos, porque ainda lutamos na nossa transformação, mas o importante nisso tudo 

é jamais desistir, acreditar na misericórdia e bondade de nosso Pai, que nos ama e que está constante-
mente nos auxiliando através de muitos amigos superiores a nós, que nos aconselham  com intuições, no 
momento que percebem a nossa vontade enorme  de mudar. 

E, então poderemos transmitir a luz de nosso Jesus, nos momentos em que estamos caminhando 
acertadamente e pelo caminho do amor. 

A caminhada é longa e árida, mais Graças a Deus, já estamos nesse caminho, errando muito sim, 
mas acertando também, e já nos sentimos felizes em estarmos nessa luta conosco. 

Louvado seja nosso Pai, que sempre nos proporciona meios para submergimos ao encontro do amor 
e da sabedoria Divina, onde estaremos felizes, porque levaremos muitos irmãos conosco nessa subida, 
porque aprenderemos que jamais encontraremos a paz  enquanto estivermos pensando só em nós. 

Estamos juntos nessa luta, porque ainda temos muito que caminhar, e caminharemos unidos num úni-
co propósito que é a felicidade fraternal. 

Trilhando esse caminho, vamos deixando rastros de luz e amor, aonde não encontraremos mais as 
dores do corpo e da alma. 

A sintonia com Jesus inicia-se quando passamos a  nos preocupar mais com  o próximo, e menos co-
nosco. 

Dr. Azevedo  (Recebida no CELV 20/6/2005) 

Novos Grupos  

SÁBADOS—às 9h 

SEGUNDAS—às 
10h30min 

  

“É através do estudo, mor-
mente do Evangelho e das 

obras basilares da Doutrina 
Espírita que o médium perce-
berá quem ele é, por que ele é 

médium, e quais as suas res-
ponsabilidades diante da me-

diunidade.     (Raul Teixeira)  



Aos sábados 
 

Infância & bebês -  15h 

Grupo de Pais/responsáveis - 15h 
 

Mocidade (a par-r dos 11 anos) - 17h 

Grupo de Pais/ responsáveis - 17h 
 

 

Durante as reuniões públicas - Infância   
 

Quartas e sextas-feiras - 20h 

Domingos - 9h 
 

Quando você ensina, transmite. Quando você edu-

ca, disciplina. Mas, quando você evangeliza,  

SALVA."        Amélia Rodrigues 
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A Construção do Pensamento EvangelizadoA Construção do Pensamento EvangelizadoA Construção do Pensamento EvangelizadoA Construção do Pensamento Evangelizado    
 

O pensamento é onde o homem pode gozar de absoluta liberdade e é justamente por esse motivo que o pensa-
mento deve ser nosso alvo de esforços em nossa autoevangelização, mantendo-o nos mais elevados padrões vibrató-
rios possíveis. Afinal, da mesma forma que temos direito de pensar o que quisermos, teremos que responder pelo 
que pensarmos perante Deus. 

Parece complexo evangelizar nossos pensamentos, pois estamos acostumados a “pensar sem pensar”. Então 
criamos pensamos desequilibrados, que logo se ligam a um nível vibratório baixo. No dia a dia, na sociedade, esse 
tipo de vibração é muito comum. Isso acontece porque estamos em uma maior conexão com as coisas do mundo. 

Para que possamos transmitir e ensinar o bem, vivenciando o evangelho, é necessário que além de termos a ins-
trução, ou seja, o conhecimento do bem, eduquemo-nos, moldemos nosso caráter afirmando em nossos pensamen-
tos a moral e as convicções que temos em Nosso Pai Maior. Lembremo-nos que “o reino do céu esta dentro de nós”, 
basta que saibamos transmitir, buscar e viver. 

A construção desse pensamento é árdua e um trabalho continuo, até que se torne uma virtude comum a todos 
nós, mas se cremos em Deus, em Jesus e nos seus ensinamentos, todos os dias serão uma nova oportunidade para 
melhorar nossos pensamentos, buscando nos aperfeiçoar e doutrinar. Olhem para o alto, meus amigos! Busquem 
alçar às  esferas superiores em momentos de fraquejo e tenham coragem para seguir nosso maior modelo modifican-
do o nosso intimo. 

Blandina Gonçalves, evangelizadora da Mocidade do CELV. 

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 existên-
cia na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e, depois, fora dele, como um todo que não po-
de 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 pra-
zenteiro. 

Joanna de Angelis, no livro Adolescência e Vida - capítulo 1 

  Dê uma chance para a 
 

 

 

 

 

 

 

Diga NÃO ao aborto! 

 
É importante que Pais e/ou responsá-
veis mantenham a assiduidade, e 
também a pontualidade durante todo 
o ano na Evangelização.  
 

Servimos de exemplo e somos os primeiros         
educadores de nossos filhos. 
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Comportamento e Tecnologia 
 
Evita o tumulto extravagante das novidades perturba-

doras. 
Harmoniza-te de forma que não sejas arrebatado 

pela ilusão de estar presente em todo lugar ao mesmo 
tempo, fruindo somente prazeres, possuindo os equipa-
mentos mais recentes, que logo são ultrapassados por 
outros mais complexos, incapazes, porém, de proporci-
onar-te a harmonia interior. 

Essa correria insensata para a aquisição de instru-
mentos de utilidade tecnológica e virtual esconde, no 
seu bojo, a fuga psicológica do indivíduo que não se en-
coraja a viajar para dentro, procurando descobrir as 
razões dos conflitos que o aturdem, escondendo-se sob 
a tirania das máquinas que lhe permitem comunicação 
com o mundo e todos quantos deseje, sem produzirem 
a autorrealização no seu possuidor. 

Ninguém vive em paz interior sem a consciência do 
dever retamente cumprido. Após anestesiar-se a consci-
ência por algum tempo, ei-la desperta, gerando culpa e 
necessidade de corrigenda. Daí o enfermo moral busca 
novamente a distração nos mecanismos de fuga e trans-
ferência. 

O ser humano está destinado à glória imortal. A sua 
é a fatalidade das excelsas bênçãos que o aguardam. 
Dessa forma, a conquista da dignidade moral é um desa-
fio que deve ser enfrentado e vivenciado desde as expe-
riências mais simples, a fim de ser criado o condiciona-
mento superior para que se transforme em aquisição 
valiosa. Eis por que o Espiritismo, na sua condição de 
filosofia exemplar, oferece o concurso da iluminação 
interior, explicando as razões da existência, sua finalida-
de, sua origem e sua culminância... 

 
Do livro: Ilumina-te. 

Senhor, que queres que eu faça?  
Uma excelente recomendação a todos que gostam e principalmente a 
aqueles que utilizam a Arte nas Casas Espíritas. A dica é o DVD com pales-
tra proferida por Haroldo Dutra no 9º Fórum Nacional de Arte Espírita. 

A importância da arte no contexto histórico da humanidade, a função da 
arte para o ser humano e o seu progresso, a contribuição da arte para a 
construção de uma nova era planetária são algumas das reflexões trazidas 
neste DVD por Haroldo Dutra Dias, promovido pela Abrarte - Associação 
Brasileira de Artistas Espíritas, na cidade de Caucaia (CE).  

O tema desse jubiloso encontro “Senhor, que arte queres que eu faça?” 
revela o desafio dos trabalhadores da seara espírita para a construção do 
conceito da arte espírita previsto por Alfred de Musset. Valiosa contribui-
ção para o trabalho dos artistas que buscam a inspiração nos nobres ideais 
da beleza e da espiritualidade. 

 

O DVD foi produzido por ABRARTE, vendas em nossa Livraria ou pelo site da Editora SER ( www.fazendobem.com.br)  

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 

Ensaios do CORAL Espírita de Campo Grande (COROCGRAN)  

 Agora é no CELV, sempre nos segundos e quartos domingos do mês, das 15h às 18h.  

Podem participar todos os espíritas, de qualquer Casa, desde que participem de alguma atividade ou grupo de 
estudos.  
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JUNHO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 “Ciclo de palestras: Desafios da Atualidade” 

Perdão e auto-perdão. 
Solange Aguiar Ivete Zampa Francinete Costa 

08 Caracteres do homem de bem. L.E., Q. 918 Denizard 
Custódio 

Francinete Costa Elias de Souza 

15 O homem no mundo.  E.S.E., cap. XVII, item 10 Jorge Camacho Maria Cecília Ivone 

22 Conhecimento de si mesmo. L.E., Q. 919 Maxuel Pinheiro Inês Marques Maria Cecília 

29 Cuidar do corpo e do espírito.  E.S.E., cap. XVII, item 11. José Marques Ana Eller Francisca Brilho 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 “Ciclo de palestras: desafios da atualidade”.  

Alegria de Viver.  
Denise Neves Rosane Peixoto Erli Dimas 

09 Progressão dos mundos.  E.S.E., cap. III, item 19 
  

Wanderley Lima Tânia Maria Diana Hasler 

16 Parentesco, filiação e semelhanças físicas e morais. 
L.E., cap. IV, Q. 203 a 217 

Sebastião 
Amorim 

Maria Cecília Tânia Cristina 
  

23 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de no-
vo. E.S.E., cap. IV, itens 1 a 17 

Tânia Cristina Inês Marques Tânia Maria 

30 Ideias inatas. L.E., cap. IV, Q. 218 a 221 
  

Eduardo 
Ferreira 

Diana Hasler Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 “Ciclo de palestras: desafios da atualidade”.  

Superação das dificuldades. 
Allan de Souza Eduardo Ferreira Erli Dimas 

10 O mandamento maior. E.S.E. Cao XI,itens 1 a 4 
Parábola dos credores e devedores. 

Ivonete Belo Marilene Soares Nadja de Castro 

17 Caracteres da lei natural. Conhecimento da lei natural. 
L.E., Q. 614 a 628 

Nadja de Castro Fabio Ferreira Robson Santissi 

24 Dai a César o que é de César. E.S.E., cap. XI, itens 5 a 7 Sebastião 
Amorim 

Roberto Maia Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 “Ciclo de palestras: desafios da atualidade”.  

Diga não à violência. 
Helena Lima Sônia Rosário Maria Cecília 

11 A porta estreita. E.S.E., cap. XVIII, itens 3 a 5 
  

Josemar A. da 
Silva 

Maria Inês Luciene Bahiense 

18 A infância. L.E., Q. 379 a 385 
  

Wanderley Lima Simone Lima Diana Hasler 

25 Nem todos os que dizem: “Senhor, Senhor! Entrarão no 
reino dos céus. E.S.E., cap. XVIII, itens 6 a 9 

Ivete Zampa 
  

Luciene Bahiense Elizabeth Medina 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 “Ciclo de palestras: desafios da atualidade”.  

Vícios da atualidade: alcoolismo e fumo. 
Ricardo 
Delamari 

Simone Lima Célia Evangelista 

12 Privações voluntárias. Mortificações.  L.E., Q. 718 a 727 
  

Beti Brisse Nilbe Brilhante Dora Rosa 

19 A parentela corporal e a parentela espiritual. 
E.S.E., cap. XIV, item 8 

João Maceió Célia Evangelista Beti Brisse 

26 Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos des-
truidores.  L.E., Q. 728 a 741 

Eduardo 
Ferreira 

Ingrind Tagomori Nilbe Brilhante 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
07 “Ciclo de palestras: desafios da atualidade”.  

Transtornos mentais. 
Gelson Paiva Simone Lima Cláudia Márcia 

14 A reencarnação. Justiça da reencarnação. 
L.E., Q. 166 a 171, cap. IV 

Denizard 
Custódio 

Alberto 
Milhomens 

Simone Lima 

21 A construção do pensamento evangelizado.           (DEF) Paulo Orli Alessandro 
Campello 

Simone Lima 

28 Pedi e obtereis.  E.S.E., cap. XXVII, itens 1 a 23 Icléia Souza Cláudia Márcia Elias de Souza 


