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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 — Último sábado, 14h30min; 
* Lar Maria Dolores e Meimei — Último domingo, 12h; 
* Campanha do Quilo - 3ºs domingos, 8h30min. 

Editorial 

Dia de Finados 
 

 No dia 2 de novembro é comemorado o dia de finados, dia 
este em que multidões se reúnem nos cemitérios para homenage-
ar os que já partiram para a vida maior. Porém, não podemos es-
quecer que a verdadeira homenagem que agrada aos espíritos são 
a prece sincera, as boas lembranças de saudade e a prática da cari-
dade.  

Não é errado ir ao cemitério para levar flores aos entes que já 
partiram, mas não podemos fazer disso um ato puramente social, 
em que muitas pessoas apenas se lembram dessas almas em um 
único dia do ano. Eles continuam a viver, e gostam quando nos 
lembramos com carinho e alegria, assim como aqui na Terra, pois 
todos querem ser felizes, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. 
Vamos refletir sempre, e tentarmos nunca nos esquecer do real 
sentido do “dia dos mortos”. Fazendo assim, tanto nós quanto eles 
seremos mais felizes, e quando chegar a vez da nossa partida, o 
reencontro será muito mais feliz, pois já teremos cultivado desde já 
esse sentimento de alegria e saudade. 

  
----------------------------------------------------- 

 

NINGUÉM MORRE 

 
Não reclames da Terra os seres que partiram... 
Olha a planta que volta na semente a morrer. 
Chora, de vez que o pranto purifica a visão. 
No entanto, continua agindo para o bem. 

Lágrima sem revolta é orvalho da esperança. 
A morte é a própria vida, numa nova edição. 

 
(Emmanuel / Chico Xavier) 

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) 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h.  
Juventude & pais - 17h.  
 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min.  
Segundas-feiras – 20h.  
 

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras — 10h30min. 
Terças-feiras — 20h 
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!   

NOVEMBRO 
 

01 - Denise Loures Pires Lage    
02 - Sonia Maria Sousa da Fonseca    
02 - Valdeci Lopes de Paiva    
03 - Eliana Seixas da Silva    
04 - Rodrigo Farias da Silva    
05 - Domingos José Vaz do Cabo    
06 - Valmir Freitas de Carvalho    
07 - Anne Tex Barbosa    
07 - Maria Auxiliadora Bastos Lima    
08 - Luciene Pinheiro Luna    
09 - Guiomar Costa Aleixo    
10 - Eliana de Souza Teixeira Pimenta    
10 - Sebastião Moreira    
12 - Ana Lúcia Ferreira Couto    
13 - Dalva Sarmento do Prado    
13 - Luci Jordão de Castro    
15 - Maria Aparecida Guedes da Silva    
17 - Claiton Ricardo da Silva Barbosa    
18 - Luiz de Souza Maciel    
18 - Nivaldo Nogueira Dias    
18 - Sandra Maria Marques Sabag    
19 - Elza de Souza Leoncio    
20 - Merlyn Mana    
20 - Norma de Medeiros    
22 - Alex de Freitas Rangel    
24 - Jairo Pimentel de Andrade    
26 - Iris Duarte de Souza dos Santos    
26 - Meire Lucia da S. do Nascimento    
28 - Maria da Salete Monteiro Marinho    
28 - Roberto Corrêa Maia    
29 - Clelia de Freitas Rangel    
29 - Phillipe Calderal Rosa  

 Você precisa conversar?  

Importante saber que, nossa 
Casa oferece aten-
dimento fraterno a 
todos os que dese-
jam conversar, 
aliviar o coração, 
aliviar seus mo-

mentos de incompreensão, de 
equívocos. Procure o Balcão de 
atendimento para maiores in-
formações. 

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
   Em setembro/2014, recebe-
mos:  430 kg de alimentos,  
1549  peças de roupas,  149 pa-
res de calçados,  111 bolsas/
cintos,  43 materiais de higiene 
e limpeza, 169 outros donativos  
e            R$ 160,00 (espécie). 

Dúvidas ou sugestões fale com a Diretoria 

diretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.brdiretoria@celv.org.br    
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 

  Novo dia de PALESTRA DOUTRINÁRIA 
no CELV  

 

Sempre as 

Terças-feiras - ás 17h.  

Com estudos e passes. 

 

Vem aí o 3º 

ALMOÇO BENEFICENTE / CELV 
É com imensa alegria fazemos este  

delicioso convite a todos, amigos e frequentadores. 
 

Domingo, dia 09 de novembro/2014 
 

Traga a família e convide os amigos para saborear conosco. 
Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV. 

Faça uma criança sorrir neste Natal  

Campanha 2014 

      O Natal está chegando e o DAPSE, como em todos os anos, está inici-
ando sua campanha, nos oferecendo a oportunidade de apadrinhamento 
de uma criança. São crianças acolhidas, esperando por nós, pelo carinho 
que podemos oferecer! 
      Não deixe de colaborar. Saiba como participar! As fichas encontram-
se com a direção do Departamento (DAPSE), procure as companheiras 

Ana Eller ou Maria Cecilia. 



 

 

Dica do CELVINHO  
 

“MENINOS TAMBÉM CRESCEM 
NO ALÉM” 

 

Autora: Wilma Stein 

 
Ventania, apelido de Alcebíades, 

ainda bebê foi abandonado na rua, den-
tro de um cestinho. Encontrado por uma 
indigente idosa, que morava na rua, foi 
por ela criado até os seis anos de idade, 
quando se viu órfão novamente. Atrope-
lado e morto em plena via pública, aos 
oito anos, foi resgatado, por Espíritos 
que se encarregam de atender inúmeras 
vítimas de acidentes fatais que aconte-
cem todos os dias na Terra. Ventania vê-
se, então, surpreendido ao constatar que 
no mundo espiritual existe toda uma 
organização onde ele terá oportunidade 
de estudar, aprendendo a ler e escrever. 
Além disso, ele terá ainda muitas surpre-
sas nesse outro lado da vida, crescendo 
e transformando-se em um belo e res-
peitável adolescente, integrando equipes 
de ajuda às crianças recém-chegadas da 
Terra. 

Passe em nossa Livraria e confira! 

  
 Dica da LIVRARIA  

 
“Ante os que Partiram” 

 
Que é a morte? Seria o fim de 

tudo, a aniquilação completa do corpo e 
da mente? Por que as pessoas têm tanto 
medo da morte? Por que não podería-
mos viver para sempre? Podemos ter 
notícias de quem se foi? Essas e outras 
perguntas são tratadas neste livreto, à 
luz da Doutrina Espírita. Esclarecimentos 
de como se deve encarar essa passa-
gem para o mundo maior, a readaptação 
ao mundo espiritual, o que influi no pro-
cesso de desencarnação, e até como se 
dá o apoio dos Espíritos. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

Trovas no dia de finados 
 

O mais belo culto aos mortos, 
No pesar que te alanceia, 
Será fazer da saudade 
Lenitivo à dor alheia 
Não sei por que tanto choro 
Quando a morte altera a vida... 
Todo momento na Terra 
Tem gosto de despedida. 

 

Do livro: Trovas do Outro Mundo. 
Espíritos Diversos, psicografia de Francisco 

Cândido Xavier. 
 
 

... & Verdade 
 

A paciência 
 

A dor é uma benção que Deus envia a seus 
eleitos; não vos aflijais, pois, quando sofrerdes; 
antes bendizei de Deus onipotente que pela 
dor, neste mundo, vos marcou para a glória no 
céu. 

Sede pacientes. A paciência também é 
uma caridade e deveis praticar a lei de carida-
de ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A 
caridade que consiste na esmolo dada aos 
pobres é a mais fácil de todas. Outra há, po-
rém, muito mais penosa e, conseguintemente, 
muito mais meritória: a de perdoarmos aos que 
Deus colocou em nosso caminho para serem 
instrumentos do nosso sofrer e para nos porem 
à prova a paciência. 

A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 
mil nadas, que são outras tantas picadas de 
alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, 
atentarmos nos deveres que nos são impostos, 
nas consolações e compensações que, por 
outro lado, recebemos, havemos de reconhe-
cer que são as bênçãos muito mais numerosas 
do que as dores. O fardo parece menos pesa-
do, quando se olha para o alto, do que quando 
se curva para a terra a fronte. 

Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vos-
so modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de 
vós e nada tinha de que se penitenciar, ao 
passo que vós tendes de expiar o vosso passa-
do e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, 
pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume 
tudo. 

 
Um espírito amigo. 

Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 
IX, item 7 

Divulgação 

Opções: Novembro &      

Dezembro 

 PARABÓLAS E ENSINOS 
DE JESUS (Reflexões)  
de Cairbar Schutel 

 

 

FRANÇA, UM ROMANCE 
NO TEMPO DOS CATÁROS 

Romance  
De Monica Dabus 

 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 
Em nossa Biblioteca você 

encontra livros, revistas, perió-
dicos e DVDs espíritas, para 
empréstimo. A Biblioteca fun-
ciona na Sala 02, e  atende 
todos os dias, antes e após  as 

Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de no-
vos voluntários. 

Se você adquirir as 

duas  opções jun-

tas... Levará de 

brinde um descon-

to na agenda  2015 - 

“Jesus no dia a dia”  
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Instituições Espíritas aniversariantes 
 

 
01/11/1953 – C. E. Amor à Cristo. Rua Cariacica, 833 – Jd. 
7 de Abril – Paciência – 61 anos; 
09/11/1941 – Assoc. E.  Jesus Nazareno. Rua Seabra Filho, 
415 – Inhoaíba – 73 anos; 
14/11/1940 – C. E. Deus, Luz e Amor. Rua Recife, 137 – 
Realengo – 74 anos; 
22/11/1946 – Ordem E. de Cecília. Rua Dr. Augusto Fi-
gueiredo, 2019 – Senador Camará – 68 anos; 
29/11/1952 – União E. Doutor Bezerra de Menezes. Rua 
da Feira,768 – Bangu – 62 anos. 
 

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Voluntários: Limpeza & Manutenção (CELV) 
   A equipe do DMM faz um apelo para que no-
vos voluntários nos auxiliem nesta tarefa. Se vo-
cê deseja fazer parte desta equipe, na limpeza e 
manutenção de nossa Casa, os encontros acon-
tecem a cada quinze dias.  

No mês de NOVEMBRO, os encontros serão  
nos dias 07 e 21, sempre às 08h. 

VISITAS A INSTITUIÇÕES QUE O CELV REALIZA TODOS OS MESES 

OBS: Informações em nosso balcão de atendimento. 
 

1º domingos: ACVM (Ação Cristã Vicente Moretti) – Bangu 

A ACVM atende grande quantidade de crianças com necessidades especiais. Você pode parti-
cipar deste grupo visitando e colaborando nos serviços ou com doações. 

Endereço: Rua Maravilha, nº 308 – Bangu. (6ª rua depois da antiga Sendas). 

O grupo se reúne na própria instituição em Bangu por volta de 9h. 

Site: www.acvmrj.org.br 

2º domingos: CURUPAITI (Hospital Colônia de Hansenianos) – Jacarepaguá  

Um grupo do CELV todo segundo domingo do mês se reúne e quem desejar poderá parti-
cipar da visita ou trazer alimentos para serem doados. 

Endereço: Rua Godofredo Viana, nº 64 – Jacarepaguá, Tanque - RJ. 

O grupo se reúne às 08h no CELV e vai em caravana. 

Dê uma chance para a 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diga NÃO ao aborto! 

Notícias ... do www.celv.org.br 

Informamos que encontra-se normalizada a 

função de download de nossas palestras.  

Agora você poderá conferir novamente o áudio 
das palestras proferidas em nossa casa. 

AGENDE-SE 
Em 2015 comemorarmos os 150 anos do livro “O Céu 

e o Inferno”, e para homenagear vem aí: 

4º Congresso Espírita do Estado do RJ                
Data: 10, 11 e 12 de outubro de 2015 

Local: Clube Monte Líbano / Lagoa - RJ 
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Mensagem mediúnica 
 
 

Mediunidades 
 

Campeia em vossos dias a segunda e errônea, ainda 
ideia: Mediunidades 

A mediunidade santificada a ti oportunizada, haverá 
de ser aquela que te elevará trazendo -te equilíbrio na 
evolução. 

A mediunidade é esta flor miúda de simplicidade, be-
leza, delicadeza a ornar ao longo do caminho. 

E eis o porquê:  quando assim é usada como ferra-
menta, afinada, não atrairá a atenção desmedida dos 
homens vaidosos, ou das ervas daninhas do orgulho e da 
ostentação, que se entranham nesta flor bela. 

Quando assim, ela é discreta, cuidada e direcionada 
pelas asas da Educação, elevará a ambos, trazendo infil-
trada o objetivo redentor da salvação! 

Ora em um lado, ora do outro também: físico e extra-
físico;  trazendo a cada um o perfume divino da saúde, da 
energia, do amor e da luz; sintetizando: mediunidade de 
Jesus e com Jesus! 

Cuidem deste vaso, cuidem também da flor, é a pala-
vra de luz é Educação! 

Um cuidador dos campos mediúnicos!!! Paz!! 
                                                                                                                            

Recebida no CELV, na reunião mediúnica de 29-10-2013. 

FRASE DO MÊS 
 
 
  

"O que temer? Nada. A quem temer? 
Ninguém. Por que? Porque aqueles que se 
unem a Deus obtém 3 grandes privilégios: 
onipotência sem poder, embriaguez sem 

vinho e vida sem morte". 
 

São Francisco de Assis 

Psicografias para o público 
Departamento de Assuntos Mediúnicos  

Mensalmente, acontece em nossa Casa uma Reuni-
ão Mediúnica Especial, que recebe psicografias que são 
direcionadas  ao  público. Estas mensagens são expostas 
em mural, os interessados que se identificarem com al-
guma mensagem, podem adquirir  uma cópia, procurem 
o Balcão de atendimento de nossa Casa, nos dias das 
reuniões  públicas. 

   O DPTO de Assuntos Doutrinários e o DPTO de 
Assuntos Mediúnicos convidam:  

REUNIÃO ESPECIAL DE  

“CELEBRAÇÃO DA VIDA:  ESTAMOS VIVOS!” 
 

Dia 02 de novembro - 16 horas 

Com lindas canções e poesias espíritas, palestra 
e leitura das mensagens psicográficas recebidas 

no dia 02/11. 

Eles Vivem  

 

Ante os que partiram, precedendo-te na Grande 
Mudança, não permitas que o desespero te ensombre o 
coração. 

Eles não morreram. Estão vivos. 
Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem 

consolo. Inquietam-se com sua rendição aos desafios da 
angústia quando te afastas da confiança em Deus. 

Eles sabem igualmente quanto dói a separação. 
Conhecem o pranto da despedida e te recordam as 

mãos trementes no adeus, conservando na acústica do 
espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais 
conseguiram responder as interpelações que articulaste 
no auge da amargura. Não admitas estejam eles indife-
rentes ao teu caminho ou à tua dor. 

Eles percebem quanto te custa a readaptação ao 
mundo e à existência terrestre sem eles e quase sem-
pre se transformam em cirineus de ternura incessante, 
amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-
te as lágrimas quando tateais a lousa ou lhes enfeitas a 
memória perguntando porque. 

Pensa neles com a saudade convertida em oração. 
As tua preces de amor representam acordes de es-

perança e devotamento, despertando- os para visões 
mais altas na vida. 

Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que 
estimariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigá-
veis zeladores de teus dias. 

Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas ati-
vidades a que te prendes no mundo, para muitos outros 
deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se 
lhes faz necessária. 

Quando te disponhas a buscar os entes queridos 
domiciliados no Mais Além, não te detenhas na terra 
que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência 
no plano material... 

Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos 
falam da união sem adeus e ouvirás a voz deles no pró-
prio coração, a dizer-te que não caminharam na direção 
da noite, mas sim ao encontro de Novo Despertar. 

 
 

Francisco Cândido Xavier - ditado por Emmanuel 
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Participem da Evangelização  
Espírita da Família. 
Coopere com Jesus. 

  

Evangelização dos Pais 

“Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Es-
tando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-
se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o bei-

jou repetidamente.” (Lc 15:20) 

Poucas pessoas compreendem a gravidade da 
tarefa de ser responsável por uma vida. Para 
aqueles que já despertamos para a vida além, 
este compromisso de reveste de sagrados de-
veres. A humanidade dará um importante pas-
so quando ampliar o conceito de paternidade 
enxergando-a como é: uma oportunidade de 
conduzir espíritos milenares à senda da reno-
vação espiritual para Deus. 

A evangelização infanto-juvenil tem o nobre 
mérito de proporcionar vivências e apresentar 
propostas dignificantes aos espíritos na fase 
inicial da sua existência. Contudo, a fim de al-
cançar a meta pretendida, a educação deve 
ser permanente, o que não se consegue com 
apenas alguns minutos na semana. Não pen-
sem os pais que o dever de instruir seus tutela-
dos seja da instituição religiosa ou educacio-
nal. É dever dos responsáveis exercitar a re-
núncia e a abnegação requeridas à tarefa, não 
apenas em alguns momentos durante a sema-
na, mas em esforço continuado e rotineiro atra-
vés da exemplificação dentro do lar. 

Compreendendo este impositivo, o movimento 
espírita tem ampliado o movimento na direção 
da “evangelização dos pais”, desde antes do 
nascimento do rebento. O CELV oferece essas 
reuniões que acontecem aos sábados conco-
mitantemente aos encontros da infância (15h 
às 16h30) e da mocidade (17h às 18h30), onde 
são trocadas experiências e informações em 
torno da condução dos filhos, suas dificulda-
des e bênçãos, sempre à luz da doutrina espíri-
ta, dos ensinamentos de Jesus, o grande e pa-
ternal irmão das nossas vidas.  

(Equipe de Redação da Mocidade Ezequiel) 

    

O 3º Congresso de 

Juventudes Espíritas do  RJ   

 

Foi transferido  para os 

Dias 13 e 14 de junho de 2015. 

(Mais informações no cite do CEERJ) 

 

Não perca  a data de inscrição para a 
COMEERJ 2015, que será até o dia  

23/11/2014. 

Informações com a Evangelização de 
nossa Casa ou pelo site: 

http://xxxvicomeerj.org/ 

De 14 a 18 de fevereiro de 2015 
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“O Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso 
e ainda inexplorado; e quando o artista reproduzir 
o mundo espírita com convicção, haurirá nessa 
fonte as mais sublimes inspirações (...)” 

Allan Kardec, em Obras Póstumas 

Culto aos Mortos 

Cada ser é além do corpo o que cultivou na indumentária 
carnal. Nem melhor nem pior do que era. As construções 
mentais, longamente atendidas, não se apagam dos painéis 
espirituais ao toque mágico da desencarnação, nem tampouco 
o culto da personalidade, os hábitos infelizes se rompem, de 
imediato, graças ao bisturi miraculoso da morte. 
 Morrer e viver nas vibrações materiais são contingências que 
dizem respeito a cada um.  
Ninguém se aniquila na morte. Muda-se de estado vibratório 
sem que se opere mudança intrínseca naquele que é conside-
rado morto. 
Morrer é, também, reviver. 
Mortos estão, em realidade, aqueles que têm fechados os 
olhos para a vida e jazem anestesiados na ilusão, deambulan-
do, em hipnose inditosa, entre viciações e engodos. 
Por essa razão, em memória dos teus mortos queridos, que 
vivem, não lhes açules as paixões subalternas com oferendas 
de ordem material, Já não necessitam dos mimos enganadores 
nem das demonstrações exteriores do mundo da forma. Têm 
agora outro conceito, compreendem melhor o que foram, 
como poderiam e deveriam ter sido, e lamentam, se não sou-
beram conduzir a experiência pelas nobres linhas da elevação 

moral. 
Respeita-lhes a memória, mas desvincula-os das coisas transi-
tórias. 
Ama-os, e liberta-os das evocações dolorosas do vaso carnal. 
Ajuda, através da tua valiosa dádiva de amor, os que se demo-
ram ao teu lado experimentando aflições e desesperos.[...]  
Mitiga a sede, diminui a fome, alfabetiza, enseja o medicamen-
to, fomenta a concórdia, distribui a esperança, divulga a paz, 
recordando aqueles a quem amas e que partiram para o mais 
além, e chuvas de bênçãos cairão sobre eles, abençoando-te 
também. 
Não os pranteies em desesperos, não os exaltes em qualida-
des que não possuem. 
Recorda-os na saudade e mantém-nos na lembrança do cari-
nho, sabendo por antecipação que um dia virá em que jorna-
dearás, também, na direção desse Mundo em que eles se en-
contram, voltando a estar ao lado deles, sendo feliz outra vez. 
E como dispões ainda de tempo para preparar a sua viagem 
de retorno à Pátria Espiritual, organiza-te emocionalmente, 
entregando tua vida à Providência Divina e vivendo de tal for-
ma no corpo que, em chegando o momento da desencarna-
ção, não te detenhas atado às mazelas nem às constrições do 
vasilhame carnal. 

Do livro: Florações Evangélicas 

Ensaios do COROCGRAN                
(Coral Espírita de Campo Grande)    
Sempre nos segundos e quartos 

domingos do mês, das 15h às 18h, 
no CE Luz e Verdade.  

Vida Além da Vida 
Eduardo Barreto / RJ 
 

Irmãos! Minha voz 
Lhes pede passagem 
Para trazer singela mensagem 
Testemunhar que a vida é bem mais 
E além da noite, resplende a luz 
 
Os laços de amor não são destruídos 
Posso abraçar os entes queridos 
Posso viver, sorrir e cantar 
Que além da vida, há mais vida 
 
Sinto o pulsar da chama incessante 
Posso voar no azul cintilante 
E ao contemplar tamanho esplendor 
Ergo os meus olhos 
E agradeço ao Criador. 

 

O teatro aliado à Doutrina Espírita 

  

A arte do teatro tem a capacidade de ex-

pressar as propostas do Cristo e de Kar-

dec ao público, manifestando diversidade 

de sentimentos e emoções àqueles que 

têm sede de transformação  através do 

amor, quer seja espectador ou ator. Da 

pequena interpretação ou performance à 

grande produção cênica, a arte de repre-

sentar é um meio que deve ser utilizado 

com responsabilidade, conhecimento e 

dedicação em prol da educação do espírito 

imortal e da  divulgação do Espiritismo, 

dentro ou fora do seu movimento. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – NOVEMBRO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai, 
para que Deus vos perdoe. E.S.E., cap. X, itens 1 a 4. 

Eduardo Jr. Ivete Zampa Francinete Costa 

10 Paixões. L.E., Q. 907 a 912. Cap. XII, parte 3ª. Fabio Ferreira Francinete Costa Maria Cecília 

17 Reconciliação com os adversários. E.S.E., cap. X, itens 5 
a 8 

José Marques Maria Cecília Elias de Souza 

24 O egoísmo. L.E., Q. 913 a 917. Cap. XII, parte 3ª. Sônia do Rosário Virgínia Peixoto Francisca Brilho 

  
TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Espiritismo e aliança da ciência e da religião. 
E.S.E., cap. I, itens 5 a 8 

Sebastião 
Amorim 

Tânia Maria Erli Dimas 

11 Conhecimento do princípio das coisas - espírito e maté-
ria — L.E., Q. 17 a 28, cap. II 

Vera Breder Eduardo Ferreira Diana Hasler 

18 A nova era. E.S.E., cap. I, itens 9 a 11 Ivete Sampa Inês Marques Claudia Márcia 

25 Propriedades da matéria – Espaço Universal. 
L.E., Q. 29 a 36, cap. II 

Regina Ferreira Tânia Cristina Erli Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Tema livre – 28o CEU. Convidado Allan de Souza Nadja 

12 A cólera. E.S.E., cap. IX, itens 9 e 10 Allan de Souza Roberto Maia Erli Dimas 

19 Simpatia e antipatia terrenas. L.E., Q. 386 a 391 Vitor Velasques Robson Santise Cláudia Márcia 

26 Perdoai para que Deus vos perdoe. ESE, cap. X, itens 1 a 
4 

Sebastiana Sales Nadja Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Eurípedes Barsanufo: “O Educador Espírita”. Simone Lima Vera L. Fares Nathália Del Rey 

13 Caracteres da perfeição. E.S.E., cap. XVII, iItens 1 e 2 Josemar Ivone Maria Sônia Rosário 

20 Parentesco, filiação. L.E., Q. 203 a 206 Marcelo Pacheco Wanderley Lima Maria Cecília 

27 O homem de bem. E.S.E., item 3 Icléia Nogueira Sônia Fonseca Ivone Maria 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 O duelo. E.S.E., cap. XII, itens 11 a 16 Glaube B. Nilbe Brilhante Josélia Bento 

14 Fazer o bem sem ostentação. E.S.E., cap. XIII, itens 1 a 3 Simone Lima Beti Brisse Ingrind Tagomori 

21 Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. 
L.E., Q. 525 a 535 

Josélia Bento Fabio Ferreira Nilbe Brilhante 

28 Pactos. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Bênçãos e 
maldições. L.E., Q. 549 a 557 

Ricardo 
Delamare 

Ingrind Tagomori Erli Dimas 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Ciclo de palestras: “Celebração da vida”. Valmir Freitas Alberto Milhomens Josélia Bento 

09 Paraíso, inferno e purgatório. L. E. Q. 1012 a 1019 José   Miguez Edineide Silva Lúcia Helena 

16 O compromisso do espírita diante do Evangelho.   (DEF) Marylin Fonseca Simone Lima Ricardo Teixeira 

23 Coragem da fé. E.S.E., itens 13 a 16 Icléia Nogueira Simone Lima Claudia Márcia 

30 Deus e o infinito. Provas da existência de Deus. 
L.E., Q. 1 a 9 

Fabio Ferreira Sebastião 
Amorim 

Simone Lima 


