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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 

Dia de Finados 

 

No dia 2 de novembro é comemorado o Dia de Finados, dia este 

em que mul,dões se reúnem nos cemitérios para homenagear os 

que já par,ram para a vida maior. Porém, não podemos esquecer 

que a verdadeira homenagem que agrada aos espíritos são a prece 

sincera, as boas lembranças de saudade e a prá,ca da caridade.  

Não é errado ir ao cemitério para levar flores aos entes que já 

par,ram, 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 con,nuam 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 refle,r sempre, e tentarmos nunca nos esquecer do real 

sen,do do “dia dos mortos”. Fazendo assim, tanto nós quanto eles 

seremos mais felizes, e quando chegar a vez da nossa par,da, o 

reencontro será muito mais feliz, pois já teremos cul,vado desde já 

esse sen,mento 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). 
 

• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. (Para jovens e adultos) 
Poesia - segunda sexta –feira do mês, 19h30 às 21h 
 

• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h.  
Juventude & pais - 17h.  
 

• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

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

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

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras — 10h30min. 
Terças-feiras — 20h 
Quartas-feiras —  18h 
Quintas-feiras — 10h30min e 19h30min 
Sábados — 09h. 
 

Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Phillomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 09h Acesse nosso site www.celv.org.br 



Dica do CELVINHO  
 
 

“Colorindo o Evangelho” 
 

Cléber Galhardi 
 
 Uma vida tão bela não po-

de ficar em preto e branco, não é 
mesmo? Diversão e aprendizado 
através de ilustrações, frases com 
ensinamentos e passagens relaciona-
das à obra O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, de Allan Kardec. Tudo 
de maneira simples, para que as 
crianças possam aprender os valio-
sos ensinamentos de Jesus, colorin-
do e usando a imaginação! 

   
 

Dica da LIVRARIA 

 
“E a Vida Continua...” 

 
 

Chico Xavier, pelo espírito 
André Luiz 

 
 História de Ernesto e Eveli-

na, indivíduos adoentados que se 
conhecem às vésperas de serem 
submetidos a cirurgias de alto risco. 
Ele, um livre-pensador maduro; ela, 
uma jovem e fervorosa esposa cató-
lica. Logo, ambos descobrirão que a 
enfermidade que compartilham é 
apenas o início de uma incrível tra-
jetória de amor, amizade, esperança 
e fé, rumo ao progresso e à realiza-
ção espiritual. Retrata a criatura ao 
desencarnar e mostra como a vi-
vência dos habitantes do plano espi-
ritual está relacionada com sua con-
dição mental, além de ensinar a im-
portância da reforma íntima. Déci-
ma terceira obra da Coleção A Vida 
no mundo espiritual, composta por 
13 volumes independentes entre si, 
trazendo ensinamentos valiosos 
sobre a vida no além. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

ACHARÁS NO PRÓPRIO CORAÇÃO 
 

Entrega a Deus os problemas que se te façam 
insolúveis, trabalha e caminha adiante. 

Assim acharás no próprio coração a presença 
da paz, a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. 

 

Emmanuel 
Do livro: Pronto Socorro. 

 

... & Verdade 
 

PERANTE A DESENCARNAÇÃO 
 

Resignar-se ante a desencarnação inesperada 
do parente ou do amigo, vendo nisso a manifesta-
ção da Sábia Vontade que nos comanda os desti-
nos. 
Maior resignação, maior prova de confiança e 

entendimento. 
Dispensar aparatos, pompas e encenações nos 

funerais de pessoas pelas quais se responsabili-
ze, abolir o uso de velas e coroas, crepes e ima-
gens, e conferir ao cadáver o tempo preciso de 
preparação para o enterramento ou a cremação. 
Nem todo Espírito se desliga prontamente do 

corpo. 
Emitir para os companheiros desencarnados, 

sem exceção, pensamentos de respeito, paz e 
carinho, seja qual for a sua condição. 
A caridade é dever para todo clima. 
Proceder corretamente nos velórios, calando 

anedotário e galhofa em torno da pessoa desen-
carnada, tanto quanto cochichos impróprios ao pé 
do corpo inerte. 
O companheiro recém-desencarnado pede, sem 

palavras, a caridade da prece ou do silêncio que o 
ajudem a refazer-se. 
Desterrar de si quaisquer conversações ocio-

sas, tratos comerciais ou comentários impróprios 
nos enterros a que comparecer. 
A solenidade mortuária é ato de respeito e digni-

dade humana. 
Transformar o culto da saudade, comumente 

expresso no oferecimento de coroas e flores, em 
donativos às instituições assistenciais, sem espíri-
to sectário, fazendo o mesmo nas comemorações 
e homenagens a desencarnados, sejam elas pes-
soais ou gerais. 
A saudade somente constrói quando associada 

ao labor do bem. 
Ajuizar detidamente as questões referentes a 

testamentos, resoluções e votos, antes da desen-
carnação, para não experimentar choques prová-
veis, ante inesperadas incompreensões de paren-
tes e companheiros. 
O corpo que morre não se refaz. 
Aproveitar a oportunidade do sepultamento para 

orar, ou discorrer sem afetação, quando chamado 
a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o 
valor da existência humana. 
A morte exprime realidade quase totalmente 

incompreendida na Terra 
 

Waldo Vieira — Do Livro: Conduta Espírita. 

Divulgação 

Homem e Deus 
 

De José Luiz Condotta 
 

 
Reúne diversos artigos que 

abordam temas atuais relativos à 
conquista do 
bem estar exis-
tencial. O ob-
jetivo é cha-
mar a atenção 
de todos para 
que enxer-
guem suas 
poderosas po-
tencialidades 
cultivando a 
autoestima e, 

através dela, alcancem a realiza-
ção pessoal. 
Neste processo faz-se essencial a 
ligação com Deus, que traz o senti-
mento de conforto espiritual. 

 

Se adquirir o livro... 
Leva de brinde o jornal 

 

Correio Espírita  

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 

& Sala de leitura 

 
Em nossa Biblioteca você en-

contra livros, revistas, periódi-
cos e DVDs espíritas para em-
préstimo. A Biblioteca funciona 
na Sala 02 e  atende todos os 
dias, antes e após  as Reuniões 
Públicas.  

Atenção! Precisamos  de   
novos voluntários. 



    
 

“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 - Maria Jandira C. de Souza    
06 - Valmir Freitas de Carvalho    
07 - Anne Tex Barbosa    
07 - Maria Auxiliadora Bastos Lima    
10 - Eliana de Souza T. Pimenta    
10 - Sebastião Moreira    
12 - Ana Lúcia Ferreira Couto    
13 - Dalva Sarmento do Prado    
13 - Luci Jordão de Castro    
15 - Maria Aparecida G. da Silva    
17 - Claiton Ricardo da S. 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 - Meire Lucia da S Nascimento    
28 - Maria da Salete M. Marinho    
28 - Roberto Corrêa Maia    
29 - Clelia de Freitas Rangel    
29 - Phillipe Calderal Rosa    

Dúvidas ou sugestões fale com a Diretoria 

diretoria@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: Célia 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 atendimento fra-

terno a todos os que desejam conversar, aliviar o coração, aliviar 

seus momentos de incompreensão ou de equívocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 

Novo  Associado 
 

 O novo associado deve passar 
na  Livraria para receber o 

exemplar  do Estatuto e tirar su-
as dúvidas. 

 

Wanderson André dos Santos 

 

Retorno à pátria espiritual 
Comunicamos o desencarne da companheira GUIOMAR COSTA ALEIXO. 

Deixará saudades. Que Deus a abençoe. 

Diretoria de Assistência e Promoção Social    

DAPSE / CELV 

      Doações:  
Em setembro/2015, recebemos:  255kg de alimentos,  1003 peças de roupas,  

151 pares de calçados,  16 bolsas/cintos,  114 materiais de higiene e limpeza, 05 

cobertores, 34 outros dona,vos. 

 
 

 

 

Endereço: Rua Vitor Alves, 226 - Campo Grande 

Domingo – dia 15 de novembro –  

Início às 12h 

Cardápio Principal:  

“Frango assado & acompanhamentos”  

Cardápio Vegetariano:  

“Lasanha vegetariana & acompanhamentos” 

Contribuição:  R$ 12,00. 

(Não incluídos bebida e sobremesa) 

ANTECIPE A AQUISIÇÃO DOS CONVITES, 
 À VENDA EM NOSSA LIVRARIA. 
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Ins)tuições Espíritas aniversariantes 
 

01/11/1953 – C. E. Amor à Cristo. Rua Cariacica, 833 – Jd. 7 de Abril – Paciência – 62 anos; 
09/11/1941 – Assoc. E.  Jesus Nazareno. Rua Seabra Filho, 415 – Inhoaíba – 74 anos; 
15/11/1956 – Agremiação E. Allan Kardec. Rua Jorge Soares de Souza, 14 – Pq. S. Jorge –  Seropédica - 59 anos; 
22/11/1946 – Ordem E. de Cecília. Rua Dr. Augusto Figueiredo, 2019 – Senador Camará – 69 anos; 
29/11/1952 – União E. Doutor Bezerra de Menezes. Rua da Feira,768 – Bangu – 63 anos; 
30/11/1991 – C. E. Paulo de Tarso. Rua Josefa Domingos da Silva,06 – Boa Esperança – Seropédica - 24 anos. 

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. 

    Faça uma criança feliz neste Natal 

Campanha 2015 

 

O Natal está chegando e o DAPSE, como em todos os anos, está 

iniciando sua campanha, nos oferecendo a oportunidade de apadri-

nhamento de uma criança. São crianças acolhidas, esperando por 

nós, pelo carinho que podemos oferecer! 

      Não deixe de colaborar. Saiba como par,cipar! As fichas encontram-se com a direção do Departamento 

(DAPSE), procure as companheiras Ana Eller ou Maria Cecilia. 

 

  
  

 

Dia: 13 de dezembro de 2015 

  Recepção: 16h30min 

  Início: 17h 

Teremos música, poesia, teatro e outras 

apresentações. 

 

Contamos com a presença de todos! 

 

OBS: Quem puder favor  

trazer algo para ajudar no lanche. 

Confraternização das  

Gestantes 

 

Dia 24 / novembro  

a partir das 14h. 

 

No C. E. Luz e Verdade 

“Somos responsáveis pelos desvi-
os mentais que causamos aos 
nossos semelhantes, devido os 

nossos trajes”.    

Joanna de Angelis              

Portanto, se você está trajando uma roupa muito 
curta, transparente ou muito  decotada, reflita!  

Contamos com sua compreensão. 
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Mensagem mediúnica 
 

Fé 
 
Fraqueja agora na fé? 
Vacila entre a dúvida e a verdade? 
Conserva as lembranças de outrora? 
O que lhe mata agora é a saudade? 
  
Por que não acredita no Pai, 
Que nos traz todos os consolos 
Nesta Doutrina que lhe acolhe, 
Desfruta tudo de bom com os outros? 
  
Espera que ela lhe traga notícias 
Do mundo dos mortos, do além, 
Contudo não faz o que diz, 
Não ora, não luta também. 
  

Se acalme querida amiga, 
Não diga palavras em vão, 
Somos Espíritos amigos 
Que hoje lhe estendem as 

mãos. 
  
Creia em nós, em Jesus e em Deus. 
É filha de um Pai amigo, 
Não chore, não se desarvore. 
Viemos hoje e estamos contigo. 
  
Seja boa o quanto possa, 
Para receber esta lição. 
Damos hoje o que temos agora, 
Ouça a voz do seu irmão. 
 
 

Recebida no CELV, na reunião mediúnica 
experimental do dia 05 de outubro de 2014. 

 

XXVI Reunião de   

Trabalhadores do  

CELV 
 

Tema:  
 

“Perseverança e Motivação: 
Virtudes do trabalhador espírita” 

 

 

 

Domingo: 08/11/2015, às 15h. 
 

Compareça!  

    Sua presença é fundamental para que 

juntos possamos crescer! 

 

 

(Aqueles que puderem tragam um prato  

doce ou salgado para compar�lharmos) 

FRASE DO MÊS 
  

“Não sobrecarregues os teus dias com preocupações 
desnecessárias, a fim de que não percas a oportunida-
de de viver com alegria” 

André Luiz 

  

      “É através do estudo, mormente do Evangelho e das obras 
basilares da Doutrina Espírita que o médium perceberá quem ele 
é, por que ele é médium, e quais as suas responsabilidades diante 
da mediunidade.”    

(Raul Teixeira)                     
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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 

DEVER PATERNO 

Duas verdades muito simples devem estar presentes na imaginação dos pais: de um saco vazio nada 

podemos ,rar; de um terreno inculto, abandonado, nenhum bom grão podemos colher.  
Estas duas asserções, banais em aparência, naturalmente servirão para lhes trazer à mente um fato de 
suma importância: a educação dos filhos. 
 

Sim, se eles descurarem o cumprimento deste dever, chegará o dia em que debalde procurarão obter 
alguma coisa dos filhos. Estes lhe darão o que se pode ,rar de um saco vazio ou aquilo que se pode 
colher de um terreno abandonado.  
 

A autoridade paterna, elemento indispensável na orientação e direção da mocidade, não surge do vá-
cuo nas ocasiões prementes das grandes necessidades, dos lances afli,vos em que ela é reclamada.  
Se essa autoridade existe, apresenta-se, impõe-se, age, luta e consegue. Se não existe, é escusado 
apelar-se para ela, no paroxismo de qualquer aflição. A autoridade paterna se desenvolve paula,na-
mente, como fruto da educação que os pais dão aos filhos, quando essa educação se funda na base 
sólida de exemplos dignos e elevados. Ela se desenvolve e fru,fica como as plantas de valor. Preten-
dê-las num dado momento, como façanha de pres,digitador, é ilusão que nenhum pai sensato deve 
alimentar. 
 

Há exemplos, não contestados, de filhos bons e dignos, à revelia da influência domés,ca, e outros que 
são maus, a despeito dos desvelos paternos; porém tais casos são exceções que não anulam a regra e, 
menos ainda, os deveres dos pais, no que concerne à formação do caráter de seus filhos. 
Sabemos que nossos filhos são espíritos reencarnados, os quais semelhantemente ao vento, segundo 
disse Jesus ninguém sabe donde vêm. É possível que sejam espíritos de sen,mento e moral elevados; 
assim sendo, não nos darão maior trabalho: é a exceção. Caso contrário, como é de regra, trarão con-
sigo defeitos, vícios e paixões, para cujo extermínio cumpre providenciarmos, empenhando todos os 
meios ao nosso alcance. E isto se obtém, ministrando a educação cristã, firmada sobre os alicerces de 
exemplificações acordes com aquela doutrina.  
Educar é salvar. O Espiri,smo é a religião da educação. Não há lugar para supers,ções, na trama urdi-
da pelos postulados cristãos que o Espiri,smo veio restaurar em toda a sua verdade.  

Eduquemo-nos, pois, e eduquemos nossos filhos. Um mau chefe de família nunca 
pode ser um bom espírita.  

(Pelo espírito Vinícius, do livro O Mestre da Educação / Pedro Camargo) 

Período de Inscrição 

Até  30/11/2015Até  30/11/2015Até  30/11/2015Até  30/11/2015    

www.comeerj.com.br 

Juventude fique ligada!  

Encontros sempre aos 

sábados, às 17h. 

Atenção ao prazo. 
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Portal para o triunfo 
 

A morte, sempre detestada, especialmente quando chega 
interrompendo a infância e a juventude, ou mesmo quando se 
encarrega de arrebatar os afetos que constituem estímulos à 
luta e exemplos de coragem e dignidade, prossegue incompre-
endida e malsinada. 

Anelada pelos aflitos, que esperam com o seu concurso 
encerrar a existência que se lhes apresenta como desfavor ou 
castigo, é evitada, a todo custo, pelos que desfrutam das ale-
grias e dos prazeres, transferindo-a para um futuro que espe-
ram não seja alcançado rapidamente. [...] 

Envolta em mistério pela tradição cultural de muitos po-
vos, ou significando gesto de estoicismo e de valor, na expec-
tativa de recompensas no Além, surge, no suicídio, como um 
recurso valioso para a glória daquele que se permite a covar-
de fuga dos elevados compromissos, especialmente quando 
esse gesto tem caráter religioso ou político, ceifando outras 
vidas…[...] 

Desse modo, a morte é um portal de acesso a outra di-
mensão de onde a vida se originou, a fim de ser realizado um 
objetivo adrede estabelecido que é o aperfeiçoamento inte-
lecto-moral do Espírito, na busca da plenitude. 

Desagregam-se as partículas e reorganizam-se, incessante-
mente, obedecendo a leis desconhecidas que lhes trabalham a 
essência dentro de uma programação clara a e lógica denomi-
nada vida. [...] 

Morte, portanto, é prosseguimento da vida. 
A angústia provocada pela morte de um ser querido é 

compreensível e justa, em razão da ruptura dos liames da 
afetividade firmada na convivência, no contato físico, na estru-
turação do grupo social. Não poucas vezes, transforma-se em 
desalento, perda de sentido existencial daquele que fica no 
corpo, empurrando-o para os transtornos graves da depres-
são… [...] 

A morte é, portanto, um fenômeno natural e abençoado 
que encerra largos processos de sofrimento, de desvitaliza-
ção, de perturbações emocionais e mentais, de enfermidades 
degenerativas e dolorosas, alargando os horizontes da vida em 
novos mecanismos antes adormecidos.[...] 

Não te desesperes ante o falecimento de um ser querido, 
que parece haver-te abandonado… 

Ele viajou de retorno ao Grande Lar, onde te aguarda com 
ternura e gratidão. 

Se foste feliz ao seu lado, recorda-te de todos os momen-
tos de júbilo e envolve-o em evocações afetuosas e de grati-
dão. Nada obstante, se foi causa de muitos padecimentos, 
agradece a Deus a felicidade de haveres resgatado os teus 
débitos para com ele, e prossegue adiante firmado em valores 
positivos de homenagem à vida. 

Tudo vibra, tudo vive, e o ser humano jamais morre. 
 

Psicografia de Divaldo Pereira Franco, no dia 7 de junho de 2011, 
na residência de Josef Jackulak, em Viena, Áustria. 

Eis o nosso desafio... 

A orientação do Espírito de Verdade, no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo VI, 
nos diz claramente como devemos agir, “Espíritas! amai“Espíritas! amai“Espíritas! amai“Espíritas! amai----vos, este o primeiro ensinamento; vos, este o primeiro ensinamento; vos, este o primeiro ensinamento; vos, este o primeiro ensinamento; 
instruíinstruíinstruíinstruí----vos, este o segundo”,vos, este o segundo”,vos, este o segundo”,vos, este o segundo”, Mas a verdade, é que amamos pouco e estudamos menos ainda, 
ou se amamos, geralmente amamos a quem é fácil amar e se estudamos, interpretamos na 
maioria das vezes como nos convém.  
Se a Doutrina Espírita em suas bases, ainda é para nós motivo de desafio, por falta de estudo, 
por falta de prática e por vezes limitação intelectual ou cultural, o que diz respeito à Arte Espí-
rita não é diferente, em maioria, somos meros iniciantes no campo das Artes, ainda somos 
instrumentos duríssimos, como então podemos contribuir para a divulgação do Espiritismo 
através da Arte? 
Como transformarmos a esfera em nossa volta, em algo mais puro, mais sublime usando como 
ferramenta de trabalho a Arte Espírita, se não a compreendemos, se não procuramos estudá-
la? 
É necessário sentir, é necessário estudar, se não nossas opiniões e análises serão sempre as 
de um leigo e terão valor reduzido ou até nulo. O estudo nos fará instrumentos mais delica-
dos, antes de sermos artistas somos espíritas, e como tal devemos agir, pois como nos diz 
Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pela Doutrina é divulgá-la, se não estudar-
mos como transmitir o conteúdo doutrinário, que deve estar sempre contido em nossas ativi-
dades artísticas? Precisamos aprender para depois, termos reais condições de espalhar para 
todos os cantos o bem que sentimos através da beleza que a Arte nos proporciona. Eis o nos-
so desafio! 

““““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 Su-
perior (...)”       Emmanuel 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – NOVEMBRO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 “Eles vivem” Valmir Freitas Inês Marques Maria Cecília 

09 Desgostos da vida. Suicídio.  L.E., Q. 943 a 957 Alberto 
Milhomens 

Francinete Costa Aida Milhomens 

16 A fé religiosa. Condição da fé inabalável. E.S.E., cap. XIX, 
itens 6 e 7 

Eduardo Neves Luciene Bahiense Elias de Souza 

23 Penas e gozos futuros. Da vida futura. L.E., Q. 958 a 962 
  

João Ladeira Maria Cecília Ivone Maria 

30 Parábola da figueira que secou.  ESE, cap. XIX, itens 8 a 10 Solange Aguiar Inês Marques Francisca Brilho 

TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Motivos da resignação. E.S.E., cap. V, itens 12 e 13 Inês Marques Tânia Maria Erli Dimas 

10 A infância. L.E., Q. 379 a 385 Denise Neves Erli Dimas Tânia Cristina 

17 O suicídio e a loucura. E.S.E., cap. V, itens 14, 15, 16 e 17 Allan Souza Paulo Orli Maria Cecília 

24 Simpatias e antipatias terrenas. L.E., Q. 386 a 391 Wanderley Tania Maria Diana Harter 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe tam-
bém a outra.  E.S.E., cap. XII, itens 7 - 8 

Sebastiana 
Sales 

Sérgio Amado Erli Dimas 

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

Nathália 
Del Rey 

Fabio Ferreira Creusa Branco 

18 A vingança.  E.S.E., cap. XII, item 9 Nadja de Castro Robson Santisi Sérgio Amado 

25 Laços de família.  L.E., Q. 773 a 775 Regina Ferreira Roberto Maia Nadja de Castro 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou sim-
páticos. L.E., Q. 489 a 521 

Márcia Matos Simone Lima Francinete Costa 

12 Os trabalhadores da última hora. E.S.E., cap. XX, item 1 Deise Cardoso Fernanda 
Portugal 

Erli Dimas 

19 Pressentimentos. L.E., Q. 522 a 524 Alberto 
Milhomens 

Sônia Rosário Diana Hasler 

26 Os últimos serão os primeiros. E.S.E., cap. XX, itens 2 e 3. 
instruções dos Espíritos 

Ivete Sampa Natália Del Rey Elizabeth Medina 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Desigualdades sociais. Desigualdade das riquezas. 
L.E., Q. 806 a 813 

Josélia Bento Nilbe Brilhante Célia Evangelista 

13 Jesus na casa de Zaqueu.  E.S.E., XVI, item 4 Célia 
Evangelista 

Ingrind Tagomori Beti Brisse 

20 As provas da riqueza e da miséria. L.E., Q. 814 a 816 Sérgio Amado Beti Brisse Josélia Bento 

27 Parábola do mau rico.  E.S.E., cap. XVI, item 5 Fabio Ferreira Edineide Silva Nilbe Brilhante 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 “Ciclo de palestras: Celebração da Vida”. Renato Mayrink Célia Evangelista Tânia Maria 

08 Há muitas  Moradas na casa de meu pai. 
E.S.E. cap. III, itens 1 a 12. 

Icléia  Souza Alberto 
Milhomens 

Josélia Bento 

15 Processo de Espiritualização da Existência. (DEF) Cátia Martins Paulo Orli Alessandro 
Campello 

22 Espíritos errantes. L.E., Q. 223 a 233 Domingos José Rosana Peixoto Simone Lima 

29 Há muitas moradas na casa de meu pai. 
E.S.E., cap. III, itens 13 a 19 

Milton Tagomori Inês Marques Elias de Souza 


