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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 

Coração Maternal 
  

Mãe, que te recolhes no lar, atendendo à Divina Vontade, não fujas à 

renuncia que o mundo te reclama ao coração. 

Recebeste no templo familiar o sublime mandato da vida. 

Muitas vezes, ergueste cada manhã, com o suor do trabalho, e confiaste 

à noite, lendo a página branca das lágrimas que te emanam da lama ferida. 

Quase sempre, a tua voz passa desprezada, com vazio rumor o alarido 

das discussões domés,cas, e as tuas mãos diligentes servem com sacri@cio, 

sem que ninguém lhes assinale o cansaço... 

Lá fora, os homens guerreiam, entre si, disputando a posse efêmera do 

ouro ou da fama, da evidência ou da autoridade... Além, a mocidade, em 

muitas ocasiões, grita fes,vamente, buscando o men,roso prazer do mo-

mento rápido... 

Enquanto isso, medita e esperas, na solidão da prece, com que te elevas 

ao Alto, rogando a felicidade daqueles de quem te fizeste o gênio guardião. 

Quando o santo sobe às eminências do altar, ninguém te vê nas amargu-

ras da base, e quando o herói passa, na rua, coroado de louros, ninguém se 

lembra de ,, na retaguarda de aflição. 

Deste tudo e tudo ofereceste, entretanto, raros se recordam de que teus 

olhos jazem nevoados de pranto e de que padeces angus,osa fome de com-

preensão e carinho. 

No entanto, con,nuas amando e ajudando, perdoando e servindo... 

Se a ingra,dão te relega à sombra na Terra, o Criador de tua milagrosa 

abnegação vela por , dos Céus, através do olhar cin,lante de milhões de 

estrelas. 

Lembra-te de que Deus, a fonte de todo o amor e de toda a sabedoria, é 

também o Grande Anônimo e o Grande Esquecido entre as criaturas. 

Tudo passa no mundo... ajuda e espera sempre. 

Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padeci-

mentos em grandes asas de luz, transformará tua alma em astro divino a 

iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseste socorrer. 

  

Pelo Espírito Meimei 

XAVIER, Francisco Cândido. Cartas do Coração. Espíritos Diversos.  

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 
 

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 



    
 

“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! 

  

MAIO 
 

02 - Maria Iara Pereira da Silva    
05 - Cláudia Américo    
05 - Madalena da Silva Gomes    
06 - Ronilda Almada Deolindo    
07 - Iris de Souza da Cunha    
08 - Celia Maria M. P. Evangelista    
08 - Fátima Batista de Aguiar    
09 - Luís Carlos Lopes    
10 - Luiz Felipe Neris Cardoso    
11 - Maria Cristina G. Lameirão    
13 - Norberto Nunes    
14 - Fátima Cristina M. da Silva    
15 - Thamires Alarcão e Silva    
16 - Sergio Murilo Ferreira Santiago    
17 - Leandro Dias Pinto Guedes    
17 - Nilbe Brilhante Borsato    
17 - Virginia Peixoto    
18 - Fabiana Ottan Araujo de Souza    
19 - Yara Ribeiro Cavalcanti Lemos    
20 - Maria Cristina P. G. de Miranda    
22 - Hildemberto Nascimento Paiva    
23 - Natalia Joseli Correa da Mota    
25 - Edson José do Nascimento    
26 - Edna Maria Soares da Silva    
28 - Alice Alves Leal    
30 - Andréa da Silva Alves Cardoso    
31 - Cristiano Maciel dos Santos    
31 - Eunice Borges    
31 - Marina de Brito Ferreira    
31 - Vera Lúcia Fares Nunes    

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações:  
Em março/2015, recebemos:  243 kg de alimentos,  1104 peças 

de roupas,  101 pares de calçados,  21 bolsas/cintos,  34 materiais 

de higiene e limpeza, 20 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” 

Conheça os Cursos a distância oferecidos        
pela FEB 

Como em todas as atividades do nosso cotidiano, a capaci-
tação do trabalhador da seara espírita requer sua adequa-
da preparação para a tarefa com a qual ele está compro-
metido. 

Várias ferramentas de planejamento são abordadas e 
exercitadas como facilitadoras da harmonia entre as diver-
sas atividades e do crescimento consciente da missão dos 
Centros Espíritas junto à sociedade. 

Acesse a página: http://www.febnet.org.br/gestao/# 

Confira o regulamento do curso. 

Você precisa conversar?  

      Importante saber que, nossa Casa oferece atendimento fraterno a todos os que dese-

jam conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompreensão, de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 



 

 

 
Dica do CELVINHO  

 

“A bola de pano” 
Meimei (espírito) - Beatris (médium)   

 
Duas meninas, um sapo, 

um brejo e uma bola de pano. 
Hum... no que será que isso 
vai dar? Sandrinha deixou a 
bola de pano cair no brejo. 
De repente, a bola pulou de 
volta, suja e acompanhada de 
um sapo. O que será isso? Ai! 
Ai! Ai! Acho que vai dar con-
fusão!  

Leia e descubra com os 
personagens dessa linda his-
tória! 
 
 
 Dica da LIVRARIA 

 

“Maria, Mãe de Jesus” 
 

Contém preces e depoi-
mentos escritos por encarna-
dos e desencarnados. Nesta 
antologia, estão reunidos tex-
tos considerados fiéis à reali-
dade, que permitem uma vi-
são fidedigna de Maria, cujas 
fontes são: os Evangelhos, 
principalmente o de Lucas, 
mensagens transmitidas por 
Chico Xavier e informações 
do livro Memórias de um sui-
cida, que apresenta a ação dos 
servidores de Maria. 

 
Psicografia Francisco Cândido 

Xavier, Yvonne A. Pereira.  
Organizador: Edison Carneiro. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 
Não olhes faltas alheias... 
Na terra, em qualquer lugar, 
Não há ninguém que não tenha 
Alguma conta a pagar. 

 
Augusto de Oliveira 

Do livro: Orvalho de Luz, psicografia Francisco 
Cândido Xavier 

 
 

... & Verdade 
 
 

MODOS DESAGRADÁVEIS 
 
 

Manejar portas a pancadas ou pontapés. 
Arrastar móveis com estrondo sem neces-

sidade. 
* 

Censurar os pratos servidos à mesa. 
* 

Sentar-se desgovernadamente. 
* 

Assoar-se e examinar os resíduos recolhi-
dos no lenço, junto dos outros, esquecendo 
que isso é mais fácil no banheiro mais próxi-
mo. 

* 
Bocejar ruidosamente enquanto alguém 

está com a palavra. 
Falar como quem agride. 

* 
Efusões afetivas exageradas, em público. 

* 
Interromper a conversação alheia. 

* 
Não nos esqueçamos de que a gentileza e 

o respeito, no trato pessoal, também signifi-
cam caridade. 

 
Emmanuel 

Psicografia Francisco Cândido Xavier 

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) 
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Ins-tuições Espíritas aniversariantes 
 

01/05/1957 – Assoc. Cristã E. Beneficente. Pç. Taquarana, 65 – Cosmos – 58 anos; 

16/05/2000 – Casa de Caridade Maria de Nazaré. Estrada do Campinho, 79/C – Campo  Grande – 15 anos; 

23/05/2007 – Grupo E. Amadeu Ferre,. Rua Itápolis,17,Loja B - Campo Grande - 8 anos; 

29/05/2004 – Assoc. Beneficente E. Bezerra de Menezes. Est. do Mato Alto, 959 - Guara,ba – 11 anos; 

31/05/1936 – C. E. Discípulos de Léon Denis. Rua do Cruzeiro, 136 – Santa Cruz – 79 anos. 

 

Notícias do Movimento Espírita 

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. 
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Mensagem mediúnica 
 

TUDO É POSSÍVEL 
 

Sejam as suas mãos a extensão de sua alma; 
Sejam os seus olhos as janelas para o paraíso; 
Sejam os seus lábios os sinos dos anjos, para que a felicidade e a paz irradiem do seu espírito. 
Irmãos em Cristo, sejam os Mensageiros do Amor do Mestre para que possamos desfrutar de 
uma Humanidade melhor e mais justa. Lutemos contra nossas imperfeições, constantemente, 
não nos deixando levar pelo orgulho e a intemperança. 
Que a Paz do Cristo reflita em nossos atos como espelho de cristal, limpo e reluzente, de onde 
possamos extrair as melhores imagens. 
Tudo é possível naquele que crê e luta. Luta constante contra si próprio, contra nossas próprias 
fraquezas. Estejam em paz. Assim seja. 

 
Recebida no CELV. 

      

   “A proposta espírita para a mediunidade é que 
ela consiga inserir o portador num delicado, 
profundo e persistente processo de renovação 
de si mesmo, enquanto se apresenta como lúci-
do intermediário entre as dimensões física e es-
piritual da vida”                             (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 

educa, disciplina. Mas, quando você evangeliza, 

SALVA."        Amélia Rodrigues 
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"Evangelizar é levar o Evangelho de Jesus. É permitir que outros conheçam o alto significado das ver-
dades cristãs, que devem transparecer em nossos pensamentos, palavras e atitudes. É fazer com que 
essa mensagem alcance não apenas adultos, mas também crianças e jovens, é construir um futuro me-
lhor para a humanidade, e consequentemente para nós próprios. Portanto, é dever impostergável de 
pais, educadores e adultos de forma geral, fazer com que os ensinos sublimes do Messias de Nazaré che-
guem até as novas gerações. Estejamos nós em casa, na rua, no ambiente religioso ou profissional, pou-
co importa onde nos encontremos... levar Jesus a todos é tarefa inadiável no período atual, no qual a hu-
manidade clama por amor e solidariedade. Muita paz." 

(Fabíola Coutinho) 

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 

 

 É importante que Pais e/ou responsáveis mantenham a assiduidade, e também 
a pontualidade durante todo o ano na evangelização.  
 Servimos de exemplo e somos os primeiros educadores de nossos filhos. 
    Contamos com a colaboração de todos para que todo o esforço de evangelizar 
não seja desperdiçado! 

  Dê uma chance para a 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Diga NÃO ao aborto! 

CONVITE 

20º Encontro da Família 

Sábado, 30 de maio / 2015 - às 15h 

Tema: "O papel dos pais diante da mediu-
nidade na infância e na adolescência" 

Convidada: Selma de Castro (CELD) 

Toda mulher é mãe.  

Mãe é a mão que conduz, o anjo que vela, a mulher que ora, na esperança de 

que os filhos alcancem a felicidade e a paz! 
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Página à Mulher Espírita 
 
No momento em que os valores humanos padecem 

injunções lamentáveis e os postulados éticos em que se 
devem estruturar os ideais de engrandecimento da cria-
tura malogram no báratro das paixões, o Evangelho, co-
mo ocorreu no passado, constitui a única bússola, a se-
gura rota mediante a qual a hodierna civilização poderá 
encontrar a solução para os múltiplos problemas e os 
graves compromissos que pesam negativamente na eco-
nomia da felicidade geral[...] 

Em decorrência de tal malogro, aos cristãos novos, 
os adeptos da Revelação Espírita, está reservado signifi-
cativo ministério, relevante apostolado: viver o Cristo e 
representá-Lo em atos ao aturdido viandante destes 
dias. 

Não assume esta uma tarefa de absurda possibilida-
de, exceto se o candidato se recusar integração com 
fidelidade real ao programa de recristianização da Terra. 

Nesse sentido, à mulher espírita se reserva prepon-
derante atividade, ou seja a de transformar-se, médium 
da vida que é, em mensageira da dignificação moral, da 
santificação da sexualidade, da redenção espiritual... 

Arrostando diatribes e espezinhamentos chulos, de-
verá volver às bases nobres do amor com a consequen-

te valorização da maternidade, reconstituindo a família e 
elevando os sentimentos. 

Programada pelo Pai para o sagrado compromisso de 
co-criadora, a sua libertação, ao invés do nivelamento 
nos fossos das sórdidas paixões dissolventes, se deve 
caracterizar pela própria grandeza, que a alça à condição 
de modelo e paradigma da Humanidade, que se inicia no 
lar, onde deve reinar, soberana e respeitada. 

Organizada essencialmente para o amor, no seu mais 
nobre significado, dela muito dependem as novas gera-
ções, o homem do futuro. 

Conclamá-la à abnegação e ao laboratório da carida-
de com elevação de propósitos, inspirando-a ao inces-
sante prosseguimento das realizações cristãs primitivas, 
eis um dever que a todos nos cabe desempenhar. 

Pouco importem os contributos de renúncia e de 
sacrifício. Nesta arrancada para os novos tempos do 
amanhã, a mulher espírita desempenhará superior desi-
derato porque modelada, como todas para ser mãe, 
mesmo que suas carnes não se enfloresçam com as ex-
pressões dos filhos, far-se-á o anjo tutelar dos filhos sem 
mães, mãe pelo coração e pela dedicação a todas as cri-
aturas. 

 
Joanna de Angelis pela psicografia  de Divaldo Franco 

 O FECEF – Festival da Canção e Encontro da Arte 
Espírita em Franca – é um encontro nacional, realizado a 
cada dois anos, que reúne artistas espíritas e pessoas ligadas 
à arte, com o objetivo de sensibilizar e aprimorar o gosto 
pela arte com temática espírita, através da confraternização 
e o intercâmbio. Reúne aproximadamente 350 participantes 
e nestes anos de existência tornou-se expressivo ponto de 
referência para realizações artísticas e culturais do movimen-
to espírita brasileiro.  

 O 15º FECEF será realizado nos dias 5 a 7 de 
setembro de 2015, na cidade de Franca/SP, na Escola 

Pestalozzi Unidade I. 

Arte Espírita  
“ O Espiritismo vem abrir para a arte, novas perspectivas, 

horizontes sem limites.”  

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.  

Mais informações no site 

www.institutoarteevida.org.br/index.php/fecef2015/ 

Ou procure a coordenação do GAAF/Celv  

sempre aos sábados.  
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – MAIO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 A virtude. E.S.E., cap. XVII, item 8 Eduardo Jr. (PABEM) Ana Eller Francinete Costa 

11 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. Antônio de Souza 
(GECOJ) 

Maria Cecília Francisca Brilho 

18 O egoísmo. L.E., Q. 913 a 917 Otacílio Damião 
(GECOJ) 

Inês Marques Elias de Souza 

25 Os superiores e os inferiores. E.S.E., cap. XVII, item 9 Alberto Milhomens Francinete Costa Aida Milhomens 
TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 “Ciclo de palestras: o melhor é viver em família”.  

SOS Família 
Ivete Zampa Inês Marquês Tânia Maria 

12 Da pluralidade das existências. L.E., cap. IV, Q. 166 a 171 Fabio Ferreira Diana Hasler Erli  Dimas 
19 Mundos de expiações e de provas. E.S.E., cap. III, 13 a 15 Frederico 

Montana 
Tânia Cristina Diana Harter 

26 Sorte das crianças depois da morte. 
L.E., cap. IV, Q. 197 a 199 

Eduardo Ferreira Tânia Maria Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
06 “Ciclo de palestras: o melhor é viver em família”.  

Casamento e família. 
Creusa Branco Marilene Soares Erli Dimas 

13 Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. 
L.E., Q. 525 a 535(b) 

Osmar Fernandes Roberto Maia Ivonete Belo 

20 É permitido repreender, notar as imperfeições e divulgar o 
mal de outros? E.S.E., cap. X, itens 19 a 21 

Sebastiana Sales Fabio Ferreira Creusa Branco 

27 Pactos. Poder oculto. Talismãs e feiticeiros. Bençãos e mal-
dições.  L.E., Q. 549 a 557 

Regina Ferreira Robson Santisi Nadja de Castro 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
07 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”  

Deveres dos pais. 
Simone Lima Rosane Peixoto Francinete 

 Costa 
14 Faculdades morais e intelectuais do homem. 

L.E., Q. 361 a 366 
Deise Cardoso Luciene Bahiense Sônia Rosário 

21 Parábola do festim de bodas. E.S.E., itens 1 e 2 José Marques Inês Marques Maria Inês 
28 Idiotismo e Loucura. L.E., Q. 371 a 378 Cláudia Costa Wanderley Lima Elizabeth Medina 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Benefícios pagos com ingratidão. Beneficência exclusiva. 

E.S.E., cap. XIII, itens 19-20 
Simone Lima Fabio Ferreira Nilbe Brilhante 

08 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. 
Deveres dos filhos. 

Glauber Brittes Beti Brisse Célia Evangelista 

15 Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. 
E.S.E., cap. XIV, itens 2 a 4 

Fabíola Coutinho Marilene Soares Josélia Bento 

22 Gozo dos bens terrenos. Necessário e supérfluo. 
L.E., Q. 711 a 717 

Josélia Bento Nilbe Brilhante Ingrind  
Tagomori 

29 Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? 
E.S.E., cap. XIV, itens 5 a 7 

Célia Evangelista Ingrind Tagomori Beti Brisse 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Não vos afadigueis pela posse do ouro. 

E.S.E., cap XXV, itens 9 a 11 
Alberto 

Milhomens 
Fabio Ferreira Cláudia Márcia 

10 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”.  
Livro “SOS Família”, de Joanna de Ângelis, cap. 15 – Educação. 

Denise Neves Inês Marques Simone Lima 

17 A alma após a morte. Separação da alma e do corpo. 
L.E., Q. 149 a 162 

Milton Tagomori Célia Evangelista Elias de Souza 

24 Planejamento reencarnatório:  
Processo educativo do espírito.                                 (DEF) 

Felipe Neris 
(DEF) 

Ricardo Teixeira Keila Freitas 

31 Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. 
E.S.E., cap. XXVI, itens 1 a 10 

Mariângela Alves Renato Mayrink Célia Evangelista 


