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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 

ESPERANÇAS E RESPONSABILIDADES 
 
Diante dessa crise que se abate sobre o nosso povo sofrido e cansado, 

face a essa onda de pessimismo que toma conta dos brasileiros, frente aos 
embates que o país atravessa, nós, os seus companheiros, trazemos na noite 
de hoje a nossa mensagem de fé, de coragem e de es<mulo. 

Estamos convidando todos os espíritas para se engajarem nesta campa-
nha. 

Há urgente  necessidade de que a fé, a esperança e o o,mismo renasçam 
nos corações. A onda de pessimismo, de descrédito e de desalento é tão 
grande que, mesmo aqueles que estão bem intencionados e aspirando reali-
zar algo de constru,vo e ú,l para o país, vêem-se tolhidos em seus propósi-
tos e sufocados nos seus anseios. É preciso modificar esse clima espiritual. 

Diante desse quadro de forças nega,vas, tornam-se muito diDceis quais-
quer reações. Portanto, cabe aos espíritas o dever de lutar pela transforma-
ção deste estado geral. Que cada Centro, cada grupo, cada reunião promova 
nossa campanha. Que haja uma renovação dessa psicosfera sombria e que 
as pessoas realmente sofredoras e aba,das pelas provações, encontrem em 
nossas Casas um clima de paz, de o,mismo e de esperança! 

Que vocês levem a nossa palavra a toda parte. Aqueles que possam fazê-
lo, transmitam-na através dos meios de comunicação. Precisamos contagiar 
o nosso Movimento com estas forças posi,vas, a fim de ajudarmos efe,va-
mente o nosso país a crescer e a caminhar no rumo do progresso.  

Meus irmãos, “Jesus está no leme!”. Basta de dúvidas e incertezas que 
somente retardam o avanço e prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, 
sim, com a dor de nosso próximo. Façamos por ele o que es,ver ao nosso 
alcance, transmi,ndo o esclarecimento que a Doutrina Espírita proporciona. 

E não esqueçamos de que, se o Brasil é o “coração do mundo”, somente 
será a “pátria do Evangelho” se este Evangelho es,ver sendo sen,do e vivido 
por cada um de nós. 

   
Eurípedes Barsanulfo 

 Resumido e adaptado de mensagem recebida no Centro Espírita “Jesus no 
Lar” – Médium: Suely Caldas Schuber, pelo espírito Eurípedes Barsanulfo. 

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, ás 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 

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

Celebre a vida, agradeça a Deus 
por esta oportunidade! 

 
  

MARÇO 
 
 

01 - Alessandra Oliveira da Silva    
01 - Carlos Alberto Felipe    
03 - Jaqueline Costa Vieira    
05 - Shirlei Alves Ferreira Assunção    
06 - Beti Jeane de O. Brisse Rangel    
06 - Sonia Regina de A. Avelar    
09 - Arly Vianna Barbosa    
09 - Ione Wood    
11 - Valter C. Albuquerque Junior    
12 - Daniela de Sá Correa Martins    
13 - Ana Carolina F. dos S. da Silva    
14 - Margareth de O. C. da Rocha    
16 - Adriana Vicente Durães    
16 - Fernanda Soares Portugal    
16 - Maria das Graças P. Peixoto    
17 - Allan de Souza da Cunha    
20 - Irani Loures dos Santos    
20 - Manoel Barreto    
20 - Marlene Macedo de Souza    
21 - Lair de Souza Lopes    
22 - Haroldo Alonso Sanchez    
22 - Livia Adelaide C. de Assis    
22 - Mário de Aguiar Macedo    
23 - Rosângela Reis da C. Monteiro    
24 - Humberto Dias da Silva Neto    
24 - Mônica Barbosa Araújo    
25 - Reginaldo Magalhães Timbs    
26 - Jeilda Xavier Nicácio    
26 - José Monteiro do Val    
27 - Dircinha Batista Mendes    
28 - Guilherme de Oliveira    
28 - José Rodrigues    
29 - Alessandro C. de Andrade    
30 - Ana Lívia de Almeida Motta    
31 - Jeane Pereira da Silva    
31 - José Ribeiro Mendes    
31 - Maria Cristina Lopes Cardoso    
31 - Marilia Pereira Freitas    
31 - Paulo Orli da Costa Junior    

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações: 
  
Em janeiro/2015, recebemos:  219 kg de alimentos,  1124 peças 

de roupas,  62 pares de calçados,  13 bolsas/cintos,  27 materiais 

de higiene e limpeza, 54 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” 

Novos Associados 

Os mesmos devem passar na  Livraria para receber o  
exemplar  do Estatuto. 

 
- Jorge Pereira Rodrigues 
- Neuza da Silva Veloso 
- Ronilda Almada Deolindo 
- Vania Ferreira Montel Fonseca 
- Vânia Albuquerque de Oliveira Garcia 

 

 

1º ALMOÇO FRATERNO 2015 

CELV (C. E. Luz e Verdade) 
 

Domingo, 12 de abril de 2015 
 

Convites disponíveis, em breve, em nossa Livraria 

POR FAVOR, ANTECIPEM A AQUISIÇÃO DOS CONVITES PARA O 
ALMOÇO. 



 
 

Dica do CELVINHO  
 

“A Sacola Misteriosa” 
 

Autor: Cesar Braga Said 
 

  Bebeto estava olhando distraí-
do as vitrines das lojas até que, 
de repente, encontrou uma sa-
cola perto de uma árvore. Ela 
era colorida e enorme. Curioso, 
pegou a sacola para descobrir e 
a levou para casa. No caminho, 
todos que o encontravam carre-
gando aquela sacola enorme pela 
rua ficavam sorrindo, querendo 
saber o que ele levava. Mas, afi-
nal, qual era o segredo daquela 
sacola? De quem seria? Por que 
todos riam? Junte-se a Bebeto e 
desvende o mistério da sacola. 
Originalmente editado pela EME, 
sob o título Uma Sacola de Risa-
das. 
 
 Dica da LIVRARIA 

“Vigiai e Orai” 
 
 Comenta temas da vida 

diária a respeito das mais diver-
sas situações que afligem o ho-
mem. Consoante ao que disse 
Jesus: Vigiai e orai para não cair-
des em tentação, este trabalho é 
um convite à vigilância operosa 
e à prece, que se traduzem na 
ação cotidiana pelo bem de to-
dos. Alguns dos temas: Viver em 
paz, Culpa e desafio, Desejos e 
ambições, Convivência familiar, 
Defende a natureza, Filhos, Inse-
gurança, Lição na prova, Força 
de atração, dentre outros. 

 
Irmão José  

Psicografia Carlos A. Baccelli 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
FELICIDADE AO ALCANCE 

 
A tua felicidade é possível. 
Crê nesta realidade e trabalha com afinco para 

consegui-la. 
Não a coloques nas coisas, nos lugares, nem nas 

pessoas, a fim de que não te decepciones. 
A felicidade é um estado íntimo defluente do bem-

estar que, a vida digna e sem sobressaltos, proporcio-
na. 

Mesmo que te faltem dinheiro, posição social de 
relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resigna-
ção e confiança em Deus. 
 

Joanna de Angelis 
Psicografia de Divaldo Pereira Franco. 

 

... & Verdade 
 

A PROTEÇÃO DE NOSSOS LARES 
 

Vivemos um momento no qual se multiplicam 
ações violentas e o medo parece espraiar-se no ar, 
ameaçando nossa tranquilidade. 

Para impedir a entrada de malfeitores em nossos 
lares reforçamos as portas e as janelas, construímos 
muros, usamos trancas, cadeados... mas como impe-
dir os malfeitores do Plano Espiritual 

de adentrarem nossos lares e fomentarem a de-
sarmonia, a discórdia e o mal estar? 

Há tempos atrás uma entidade amiga, que amoro-
samente designamos de Irmão José, nos falava sobre 
o assunto. Dizia que as discussões, as palavras avina-
gradas, as expressões de ira ou deboche, as respos-
tas agressivas, possuem um alto poder destrutivo das 
camadas energéticas protetoras dos nossos lares, 
permitindo a entrada de espíritos perturbadores. 

Além disso, essas energias deletérias, que pas-
sam a circular no ambiente da casa, intoxicam os 
corpos físicos e perispirituais, causando mal estar e 
problemas de saúde. 

Por isso, irmãos queridos, evitemos as discus-
sões. 

Aguardemos um tempo antes de respondermos. 
Se preciso, for afastemo-nos um pouco, recorramos a 
oração antes de fazermos os esclarecimentos que 
forem indispensáveis e busquemos o entendimento 
com aqueles que nos cercam, respeitando as limita-
ções e o ponto de vista de cada um. Procuremos, no 
momento de falar, não culpar o outro, mas nos ater-
mos aos fatos, aos acontecimentos, às suas possíveis 
consequências. 

Esses procedimentos nos ajudarão a evitar os 
conflitos desnecessários. Igualmente, oremos em casa 
diariamente, se possível com a família, e estudemos 
os ensinamentos de Jesus em conjunto, pelo menos 
uma vez por semana. Não há melhor proteção para 
nós, nossos amores, nossos lares. 

 
Yasmin Madeira 

(Revista Despertar Espírita, fev. 2009). 

Divulgação 

Opções: Março &      

Abril 

 TAMBÉM SOMOS LUZ 
(Mensagens mediúnicas de 

autoajuda)  
de Lúcia Caminatto pelo 
Espírito Irmã Maria do 

Rosário 
 

 

O ESCRITOR - UMA  HIS-
TÓRIA 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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Ins7tuições Espíritas aniversariantes 
 

10/03/1920 – C. E. Luz e Verdade. Rua Vítor Alves, 

226 – Campo Grande –  95 anos; 

11/03/2003 – Grupo E. Renascer. Rua Ca,ara, 140 –  

Campo Grande - 12 anos.  

 

Notícias do  Movimento Espírita 

 Você precisa conversar?  

      Importante saber que, nossa Casa 

oferece atendimento fraterno a todos 

os que desejam conversar, aliviar o co-

ração, aliviar seus momentos de incom-

preensão, de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores 

informações. 

AVISO — ESTACIONAMENTO 

Para os frequentadores de nossa Casa, que vêm ao 

CELV de carro, sugerimos que, para sua maior como-

didade e segurança, estacionem seus veículos sempre 

em nossa garagem ou em algum dos estacionamentos 

existentes nas ruas ao entorno do Centro, evitando 

estacionar nas calçadas. 

FICHA ANUAL DE VOLUNTARIADO 

Pedimos, por gen,leza, a todos os trabalhadores e 

voluntários de nossa Casa, o favor de atualizarem a 

ficha de voluntários, que deve ser preenchida todos os 

anos, conforme lei Federal. 

Procurem seus Coordenadores. 

LIMPEZA 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. 
 

PRECISAMOS URGENTE DE NOVOS VOLUNTÁRIOS! 
 

Não precisa avisar, basta vir no dia. 

 

11º SEMINÁRIO BENEFICENTE  

LOCAL CITIBANK HALL 
Av. Ayrton Senna, 3000  - Barra da Tijuca - RJ 
(VIA PARQUE SHOPPING) ACESSO: RAMPA EXTERNA PAR  

DOMINGO, 05 de Abril de 2015  * Das 9:00 ÀS 13:00 H 

Convites em nossa Livraria (Quantidade Limitada) 

Homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes 

Dia 11/04, sábado, as 10h30 

TEMA: “ O amigo de Jesus” 

Expositor: José Carlo de Lucca 

Local: CEERJ— Rua dos Inválidos, 182 - Centro / RJ 
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Mensagem mediúnica 
 

SUPERAÇÃO 
 

Pai Nosso que estais nos Céus!... 
E cada um de nós, trazendo nos nossos corações a paz tão almejada. 
Agradecemos ao Nosso Amado e Divino Senhor, as rosas que colocaste em nossos caminhos. 
Sabemos que elas aliviarão a nossa caminhada e perfumarão nossa vida, mas também sabemos que 

ainda encontraremos espinhos nessa caminhada. Nós é que necessitamos retirá-los um a um, através de 
nossa conduta no bem e no amor ao próximo. 

Amado Senhor, sabemos também que estarás conosco, nos ajudando nesses momentos tão difíceis 
ao depararmos com um espinho, mas com a nossa imensa fé em ti, conseguiremos superar cada um e 
só sentiremos a maciez das rosas deixadas por ti. 

 
Irmã Clara 

 
Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental em 22/06/00. 

O Departamento de Assuntos Mediúnicos convida para: 

“ENCONTRO DE MÉDIUNS DOS  GRUPOS MEDIÚNICOS” 

(Desobsessão, Socorro Espiritual e Educação Mediúnica) 
 

Tema: A complexidade da prática mediúnica 

DOMINGO, 15 DE MARÇO -  às 15h30min 

Convidado: Jorge Camacho 

 

    ANIVERSÁRIO DO CELV 
*  95 anos * 

Centro Espírita Luz e Verdade 
Rua Vítor Alves, nº 226, Campo Grande - RJ 

 

Dia: 10 de março, às 17h 
 Expositor: Frederico Montana (CEA) 

Dia: 11 de março, às 20h 
 Expositor: Saulo Monteiro (CELD) 

 

  Aqueles que não puderem comparecer poderão ouvir em 
tempo real  através do nosso site: www.celv.org.br 

 

Contamos com a presença de todos!! 



 

Aos sábados 
 

Infância & bebês -  15h 
Grupo de Pais/responsáveis  - 15h 
 
Mocidade (a par7r dos 11 anos) - 17h 

Grupo de Pais/responsáveis - 17h 

 

Durante as reuniões - 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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Alerta à Evangelização 
 
 

O tema desse mês é de fundamental importância para os jovens como para os pais que devem ser os 
grandes incentivadores dessa ideia. O alerta à evangelização vem sempre nos lembrar da importância 
que tem a busca pelo conhecimento em todos os sentidos, mas nesse caso o foco é na educação espiritu-
al.  

Como espíritas temos o conhecimento e a certeza que a vida não se resume a uma única encarnação e 
por isso devemos nos preocupar tanto com o lado material, pois somos espíritos encarnados, quanto com 
o lado espiritual afinal somos espíritos imortais e nossa maior tarefa será sempre o aperfeiçoamento mo-
ral para que possamos nos alçar às esferas superiores.  

A mocidade espírita para os jovens tem uma grande importância e influencia em seu crescimento co-
mo cristão na sociedade. É nela que eles vão compartilhar vivências, dividir conhecimento e aguçar a sua 
sensibilidade; encontrar almas com o mesmo objetivo de crescer e melhorar a humanidade, amigos que 
perduraram através das “vidas”. 

Os jovens geralmente sentem a necessidade de encontrar pessoas com objetivos, dificuldades e opini-
ões em comum para saber que não estão sós, e nesse ambiente eles podem desfrutar disso. Estimule 
sempre seu filho a frequentar a evangelização, assim estará oferecendo uma base doutrinaria que trará 
um maior esclarecimento sobre a vida, e garantindo oportunidades que lhes serão valiosas no cumpri-
mento da sua nobre missão enquanto pais: direcionar as almas que lhes chegam para Deus. 

 
(Blandina Gonçalves participa da Mocidade Ezequiel e colaborou nesta edição) 

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 pontualida-
de 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 des-

perdiçado! 
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COM REGOZIJO 
 

Sempre que sejas defrontado por intrincados problemas 
na senda que percorres, busca soluções na informação crista-
lina do Espiritismo, que te aclarará o entendimento, traçando 
diretrizes eficazes para dirimires quaisquer dificuldades. 

 Solicitado intempestivamente à dor, dirige-te ao ensina-
mento espírita, em cuja vitalidade defrontarás a segurança, a 
fim de porfiares desassombradamente sob qualquer constri-
ção. Surpreendido nos ideais pela chuva da incompreensão ou 
banido do labor edificante por pedradas contundentes, mar-
cha na direção da fé espírita em cuja lição dulcificadora rece-
berás o lenitivo do reconforto e a estabilidade da segurança 
para não desanimares, nem te excederes.  

O homem que reencontrou a fé consoladora, através das 
lições dos imortais, vive em regozijo. Examina as atitudes pre-
téritas e estabelece normativas diretoras com olhos postos 
no futuro. Quando reconhece os próprios erros envida esfor-
ços para os não repetir e diariamente faz um exame de atitu-
des de modo a melhorar-se sempre e incessantemente, bafe-
jado pelo consolo da vida espiritual, fonte geratriz da verda-

deira felicidade. 
 O regozijo de quem encontrou Jesus decorre da certeza 

inapelável de que a ilusão já lhe não é mais comensal e a reali-
dade áspera não o atordoa, apresentando a contínua madru-
gada da esperança, conquanto a demorada noite dos resgates 
demorando-se em sombras. 

—“Regozijai-vos!” — disse Jesus. 
—“Regozijai-te, companheiro da ação enobrecida, na con-

tinuidade da luta em que forjas a tua liberdade intransferível e 
não te detenhas a arrolar as imperfeições alheias, nem as tuas 
próprias limitações. 

 Evita considerar-te desventurado porque o rio das tuas 
necessidades não trouxe a embarcação das surpresas diante 
da qual poderias apresentar tesouros transitórios que a ficção 
aplaude e a realidade devora. 

 És filho de Deus, e nenhum título é maior do que este: o 
da filiação divina que te irmana a Ele, a Fonte Excelsa de onde 
procedes, o colo generoso no qual te encontras, o ar sublime 
de que te nutres! 

Livro: Florações Evangélicas 

Grupo de Poesia Espírita no Celv 

Trata-se de um  setor do GAAF  que  se  volta para a arte literária, um ponto de encontro 
mensal daqueles que sabem o  valor  e  a  importância  da  poesia  para  a evangelização dos 
nossos corações.  

O grupo reunir-se-á toda primeira sexta-feira do mês, das 20 às 21h30min, na sala 12.  

Arte Espírita & Poesia 

A poesia espírita é a palavra cantada que toca os nossos sentimentos. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – MARÇO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 Sede perfeitos – Caracteres da perfeição. 

E.S.E., cap. XVII, itens 1 e 2 
Eduardo Júnior Ivete Zampa Francinete Costa 

09 Sede perfeitos – O homem de bem. 
E.S.E., cap XVII, item 3 

Eduardo Alves 
(NELD) 

Luciene Bahiense Maria Cecília 

16 Alerta à Evangelização: A evangelização do espírito no 
amanhecer de uma nova era. 

Simone Lima Francinete Costa Elias de Souza 

23 Sede perfeitos – Parábola do semeador. 
E.S.E., cap. XVII, itens 5 e 6 

João Ladeira 
(NELD) 

Inês Marques Elias de Souza 

30 A Semana Santa na visão espírita. Fabio Ferreira Ivete Zampa Francisca Brilho 

TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Diferentes ordens de Espíritos. 

L.E., 2ª parte, cap. 1 -  Q. 100 a 113 
Fabio Ferreira Tânia Maria Tânia Cristina 

10 Aniversário do CELV. Tema Livre. Frederico 
Montana (CEA) 

Inês Marques Erli Dimas 

17 Alerta à Evangelização: A evangelização do espírito no 
amanhecer de uma nova era. 

Ricardo Teixeira Keila Mª Freitas Lizemaria Santos 

24 Destinação da Terra. Causa das misérias terrenas. 
E.S.E., cap. III, itens 6 a 7 

Eduardo Ferreira Claiton Ricardo Tania Cristina 

31 Progressão dos espíritos. L.E., 2ª parte, cap. I  Q.114 a 127 Ana Paula Rosane Peixoto Diana Harter 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 Não julgueis para não serdes julgados. 

E.S.E., cap. X, itens 11 a 13 
Osmar Fernandes Roberto Maia Nadja de Castro 

11 Aniversário do CELV. Tema Livre. Saulo Monteiro 
(CELD) 

Eduardo Ferreira Marilene Soares 

18 Alerta à Evangelização: A evangelização do espírito no 
amanhecer de uma nova era. 

Alessandro 
Campello 

Fabio Ferreira Erli Dimas 

25 Afeição que os espíritos dedicam a certas pessoas. 
L.E., Q. 484 a 488 

Nadja de Castro Marilene Soares Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 Instruções dos Espíritos: A virtude. 

E.S.E., cap. XVII, item 8 
Denise Neves Francinete Costa Luciene Bahiense 

12 As relações no além túmulo. L.E., Q. 274 a 290 Cláudia Costa Simone Lima Sônia Rosário 

19 Alerta à Evangelização: A evangelização do espírito no 
amanhecer de uma nova era. 

Luciene Bahiense Simone Lima Mª Cecília dos  
Santos 

26 Os superiores e os inferiores. E.S.E., cap. XVII, item 9 Gelson Paiva Wanderley Lima Elizabeth Medina 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
06 A caridade material e a caridade moral. 

E.S.E., cap. XIII, itens 9 - 10 
Josélia Bento Fabio Ferreira Célia Evangelista 

13 Necessidade e limite do trabalho. Repouso. LE Q. 674 a 
685a 

Ricardo  
Delamare 

Beti Brisse Ingrind Tagomori 

20 Alerta à Evangelização: A evangelização do espírito no 
amanhecer de uma nova era. 

Eduardo Ferreira Simone Lima Josélia Bento 

27 A beneficência.  E.S.E., cap. XIII, itens 11 a 16 Simone Lima Marilene Soares Josélia Bento 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Escala Espírita. L.E., Q. 100 a 103 Mariângela Alves Josélia Bento Claudia Márcia 

08 Ajuda-te  a ti mesmo, que o céu te ajudará. 
E.S.E., cap. XXV, itens 1 a 5 

João Maceió Vera Breder Simone Lima 

15 Alerta à Evangelização: A evangelização do espírito no 
amanhecer de uma nova era. 

Fabíola Coutinho Josélia Bento Alessandra Oliveira 

22 Progressão  dos Espíritos. L.E., Q. 114  a 127 Beti Brisse Sebastião Amorim Elias de Souza 

29 Cuidando do meio ambiente. Franziska Huber Simone Lima Claudia Márcia 


