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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 

Homenagem a Kardec 
 

"Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral 

e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações". 

(Allan Kardec) 
 

Neste mês de outubro comemoramos o nascimento do codificador 
da Doutrina Espírita. Hippolyte Léon Denizard Rivail, que adotou o 
pseudônimo “Allan Kardec”, nasceu em Lyon, na França, em 3 de ou-
tubro de 1804. 

Kardec foi o responsável pela organização e publicação dos ensina-
mentos que vários Espíritos, comandados pelo Espírito da Verdade, 
trouxeram à humanidade, revelando a Nova Era. 

Com um trabalho sério de empenho e dedicação, ampliou nossa 
visão acerca dos acontecimentos da vida, acalentou nossos corações 
com a certeza da imortalidade da alma, mostrando-nos a possibilida-
de da comunicação com aqueles que partiram do mundo físico. Escla-
receu-nos a respeito da lei de reencarnação, de forma clara e objeti-
va, mostrando que somos espíritos imortais trilhando o caminho da 
evolução, rumo a perfeição que é a nossa destinação. 

Colocou, ainda, como condição para a salvação, a prática da verda-
deira caridade. 

Tudo isso nos estimula, de forma racional e consciente, à buscar-
mos uma melhoria moral contínua e permanente, lembrando que 
nosso futuro depende das nossas ações no presente. 

No decurso deste mês, procuremos, em nossas preces, agradecer à 
Deus pelo grande bem que este Espírito nos proporcionou e renda-
mos nossa singela homenagem ao mestre Allan Kardec. 

 
Texto extraído a adaptado do site: 

www.espiritualizarpazeluz.blogspot.com.br 

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! 

  

OUTUBRO 
 

02 - Zuelzer Ferreira Araujo    
03 - Paulo Roberto Rodrigues    
04 - Ana Maria Sanches Sarmento    
07 - Lidiane Elice Dionisio Salles    
07 - Maria da Penha C. Rodrigues 
08 - Cíntia F. Barbosa. A. de Souza    
09 - Ivson da Silva    
09 - Maria de Fátima Dutra Figueira    
10 - Sandra de Souza S. Sampaio    
10 - Tânia Maria da Silva Hernandes    
12 - Alcidésia Araújo de Oliveira    
16 - Dirce Léa Pereira Leal    
16 - Luciana Santos de Paula    
17 - Fabiana França da Silva    
18 - Glaucia Narciso Pantoja    
20 - Almir Lopes Rosado    
21 - Luzia Marques Ferreira    
22 - Priscila Marcelli Atie Pacheco    
24 - Aline do Couto Ferreira    
24 - Milton Batista Bezerra    
28 - Joselia Santos de Oliveira    
28 - Maria Goreti R. de Carvalho    
30 - Flávio Palhares Peixoto  

 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 agosto/2014, recebemos:  
251 kg de alimentos,  1777 pe-
ças de roupas,  145 pares de cal-
çados,  65 bolsas/cintos,  128 
materiais de higiene e limpeza, 
113 outros donativos  e            
R$ 120,00 (espécie). 

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 
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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  
 

“A CURA DO CEGO DE JERICÓ” 
 

Autor: Adeilson Salles 
 

A cura do cego de Jericó é uma 
das mais conhecidas passagens do 
Novo Testamento. História de um 
homem de fé que, mesmo limitado 
pela cegueira, conseguiu enxergar o 
Rei dos reis, com os olhos do cora-
ção. Bartimeu viu o amor e aprendeu 
que não há limites para quem se 
propõe a amar. 

Passe em nossa Livraria e con-
fira! 

 
  

 Dica da LIVRARIA  
 

“Amor, Sempre Amor!” 
 

Se você ama... 
Se aspira ser amado... 
Se vive conturbado amor... 
Se perdeu um amor... 
Se sofre por causa do amor... 
Se deseja entender o amor... 
Se busca realizar-se no amor... 
Nestas páginas Richard Simo-

netti, em dissertações didáticas e 
bem humoradas, respostas às dúvi-
das e anseios sobre o amor. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

Queixumes 
 

Em toda conversação, na qual sejamos indu-
zidos a examinar o comportamento do próximo 
submetido à censura alheia, vasculhemos o ínti-
mo, concluindo se não teríamos praticado incorre-
ções iguais ou maiores no luar dele. E, em todas 
as circunstâncias, não nos esqueçamos de que 
em nos queixando de alguém, estaremos intiman-
do automaticamente, a nós mesmos a viver em 
nível mais alto e a fazer coisa melhor. 
 

Emmanuel, 
médium: Francisco Cândido Xavier. 

 

... & Verdade 
 
Aparar arestas 
 

Na convivência humana de uns a frente dos 
outros é que conseguiremos burilar nossos espíri-
tos. 

Voltamos a Terra para um novo aprendizado 
e trazemos de priscas eras um emaranhado de 
imperfeições que precisam do justo aperfeiçoa-
mento. 

Relacionamo-nos com os outros para conver-
sar, apascentar, afagar, tolerar, compreender, 
entender, perdoar toda e qualquer ofensa, ofere-
cer o nosso mais límpido afeto cristão. 

Os outros são nossos instrutores e, muitas 
vezes, também somos seus instrutores. 

Aperfeiçoamos a nossa tolerância quando 
somos chamados a repetir as coisas por várias 
vezes. 

Melhoramos a nossa compreensão quando a 
luz do conhecimento nos visita. 

O entendimento nos faz companhia quando 
reconhecemos que somos criaturas ainda bastan-
te limitadas. 

E no exercício permanente do perdão das 
ofensas conseguimos amigos e companheiros 
renovados. 

Legitimamente, quando tencionamos aparar 
as possíveis arestas que impregnamos nos nos-
sos Espíritos, os recursos salvacionistas, saluta-
res, medicamentosos e libertadores sempre esta-
rão chegando ao nosso encontro. 

Quando nos prontificamos alcançar melhor 
nível evolutivo na esfera do Espírito imortal, que 
somos todos nos, a vida nos abre as asas do 
tempo como patrimônio inalienável concedido por 
Deus em regime de oportunidade efetiva. 

Participemos do ágape celeste; embora nos-
sa pequenez, façamos fluir as bênçãos de Jesus 
em nome de Deus, Nosso Pai Soberanamente 
Justo e Bom. 

 
Jornal O Clarim, agosto de 2008. 

Divulgação 

Opções: Setembro &      

Outubro 

 EDUCANDO COM  
GENEROSIDADE 
(Doutrinário)  

de Maria Anita Rosas 
 

 

O APRENDIZ DO AMOR 
 Romance  

De Paulo Bastos Meira 
 

NA COMPRA DAS DUAS OP-
ÇÕES DO CLUBE, DESTE MÊS, 
VOCÊ LEVA DE BRINDE ESTE  

LIVRO INFANTIL. 

 

 
 
 

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 . 

BRINDE:    Além 

das Nuvens 

 

Ao adquirir qualquer produto 
da Livraria da Casa Espírita, vo-
cê estará contribuindo para a 

Instituição! 

Compre livros na Casa Espírita 
que frequenta. 
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Instituições Espíritas aniversariantes 
03/10/2002 – Grupo E. Amor Fraterno. Est. do Realengo, 
984 – Padre Miguel – 12 anos; 
 

18/10/1997 – Grupo E. Tereza de Jesus. Est. do Montei-
ro, 481 – Campo Grande – 17 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 OUTUBRO, os encontros serão  
nos dias 10 e 24, sempre às 08h. 

Feirão da Primavera Feirão da Primavera Feirão da Primavera Feirão da Primavera     
no Lar de Otávio – Domingo, 12/10 

 
     Há alguns anos, acontece no Lar de Otávio (abrigo 
de idosos desamparados), este encontro do Movimen-
to Espírita para aqueles que apreciam a Arte Espírita. 
O Feirão acontecerá no dia 12/10, a partir das 12h, 
onde teremos um dia maravilhoso, com atividades 
para as crianças, barraquinhas, música ao vivo e um 
delicioso almoço.  
    Ótima oportunidade para ajudar este Abrigo, que 
acolhe tantos idosos abandonados! 
 

O Lar de Otávio fica na Praça 
Taquarana, 65 em Santa Margarida – 

Campo Grande – Tel. 3108-5023. 

REUNIÃO DE TRABALHADORES  
DO CELV 

 

Seminário com Darcy Neves Moreira. 

Domingo, dia 12/10/2014 
Recepção às 14h30min 

 

 

 

 

Tema: “O trabalho na casa espírita:  

oportunidade de redenção.” 

Junte-se a nós nesta oportunidade! 

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. 

Solicitação: “Amadeu Ferretti -  
o amor pela arte”  

 O Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti criará um 
acervo de textos, imagens e histórias de nosso 
querido mentor, Amadeu Ferretti. Por isso, soli-
cita imensamente a colaboração de todos que 
de alguma forma tiveram contato ou sabem 
quem teve, ou tem algum tipo de material que 
lembre de nosso querido companheiro e traba-
lhador de nossa Casa espírita.  

As imagens e/ou textos serão digitalizados no CELV 
e devolvidos. Procurem Marylin, Madalena, Cátia, 
Nathália, Simone ou Josélia. 

Mais informações ou envio de materiais, mandem 
para o email gaaf@celv.org.br.          
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Mensagem mediúnica 
 

 
ROGATIVA DE AMPARO 

 
Nesta lida diária onde tantos trabalhadores, abnega-

dos em suas tarefas voltadas ao bem, defrontam-se com 
as adversidades da vida fazendo-os fraquejar nos servi-
ços que lhes cabem, fica conosco Senhor a fim de nos 
amparar, fortalecendo nossa fé para que não caiamos 
nas dúvidas e apatias que contribuem com a possível 
interrupção do auxílio aos que tanto necessitam da pe-
quena contribuição que podemos lhes ofertar. 

Nesta vida de relação, onde tantas almas se reúnem 
sob o mesmo teto de conflitos de opiniões, tomados pelo 
orgulho e disputas da vaidade, travando batalhas infin-
das, obstando o amor que deveriam desenvolver em prol 
da união e da fraternidade, fica conosco Senhor a fim de 
acordarmos pela tolerância necessária ao bom convívio, 
ensinando-nos a desenvolver o sentimento do perdão e 
da paciência, contribuindo pela paz no lar em que todos 
nós deveríamos buscar: ninho de reconforto físico e espi-
ritual; repositório dos espíritos que caminham entrelaça-
dos pelo sangue físico, dos sentimentos e afinidades de 
que fazem parte. 

Nesta caminhada da vida que empregamos em busca 
do crescimento espiritual, através das diversas reencar-
nações necessárias à construção moral da qual busca-
mos, fica conosco Senhor a fim de nos sustentar nos mo-
mentos de apatia e dor, livrando-nos da depressão que 
nos abate, pelo cansaço dos esforços pelos quais nos 
trazem a tristeza moral e espiritual. 

Fortaleça-nos nos momentos mais difíceis, a fim de 
nos acordar para a necessidade de continuarmos na jor-
nada terrena, livrando-nos dessa tristeza profunda desen-
cadeada pelas influências opostas ao bem. 

Alimenta-nos com a fé fundamental aos descrentes; 
ao amor da renúncia; à caridade fraterna; ao equilíbrio da 
razão. 

Sois, Senhor, a Luz, a Verdade e a Vida. Seja, pois, o 
pão que haverá de alimentar nossas vidas; Seja o farol 
que iluminará nossa jornada; Seja o caminho reto que 
jamais deveremos nos desviar. Que Vossas bênçãos se 
façam sobre toda a humanidade, entrelaçando-nos no 
amor fraternal. Que Sua luz se faça hoje, agora e sempre. 

 
Um amigo espiritual. 

FRASE DO MÊS 
 
  

"Quem quer que haja meditado sobre o Espi-
ritismo e suas consequências e não o circuns-
creva à produção de alguns fenômenos terá 
compreendido que ele abre à Humanidade 
uma estrada nova e lhe desvenda os horizon-
tes do infinito". 

Allan Kardec (A Gênese, cap. XVIII) 

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 expos-
tas em mural, os interessados que se identificarem com 
alguma mensagem, podem adquirir  uma cópia, procu-
rem 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. 

Modo de fazer 

"De  sorte  que  haja  em  vós  o  mesmo  sentimento  que  

houve também em Cristo Jesus..”  Paulo (Filipenses 2:5) 

 

Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros 
não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mes-
mo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e 
a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a fim de desintegrar 
a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente 
constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aque-
le que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer 
algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos: Sem ex-
pectativa de remuneração. Sem exigências. Sem mostrar-se. 
Sem exibir superioridade. Sem tributos de reconhecimento. 
Sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, 
vemo-lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coleti-
vidade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de 
Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga além da 
alegria de estar executando a Vontade do Pai. Exalta o vintém 
da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenida-
de. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e mul-
tiplica o pão para milhares de pessoas, sem alterar-se. Reer-
gue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a a-
tenção  centralizada nos Desígnios Celestes. Não te esqueças 
de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias 
e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o 
fel do desencanto  ou da soledade, ajuda a todos, indistinta-
mente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, "de 
modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Je-

sus Cristo". 

Emmanuel 

Do livro Fonte Viva, 

psicografia de Francisco Cândido Xavier, cap. 2. 
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Participem da Evangelização  
da Família Espírita, todos os Sábados. 

 

 * Infância - 15h 

 * Mocidade - 17h 

 * Grupo de Pais/responsáveis -  

       As 15h e também as 17h 
Quando você ensina, transmite.  

Quando você educa, disciplina.  

Mas, quando você evangeliza, SALVA."     
Amélia Rodrigues 

 

“Evangelização de Bebês” 

 Para alguns, pode parecer 
desnecessário a evangelização 
de  bebês,  no  entanto,  isso  é  
mais  importante  do  que  pensa-

mos.  Allan Kardec,  cujo aniversário comemora-
mos neste mês,  recebeu dos espíritos uma infor-
mação que ratifica essa prática: “(...)o Espírito, 
durante a infância, está  mais  acessível  às  im-
pressões  que  recebe(...)”¹.  É  um momento  de 
repouso ao espírito que já completou a parte física 
da reencarnação (ligação do perispírito  ao cor-
po),  mas ainda está  em processo de torpor  entre  
o mundo espiritual e o terreno. Tendo isto em vis-
ta, e sabendo que é dever dos pais conduzir este 
espírito reencarnante no caminho do bem, a evan-
gelização desde o ventre materno vem sendo in-
centivada dentro do Movimento Espírita Brasileiro, 
e já algumas Instituições Espíritas já o aplicam.  

 No CELV, os encontros de Evangelização 
de Bebês, começaram neste ano de 2014, e acon-
tecem todos os sábados das 15h às 16h30. São 
excelentes oportunidades para pais e bebês, nas 
quais mensagens de paz, amor e fé  podem  alcan-
çar  estes  seres  de  maneira  mais  ampla  e  pro-
funda, desenvolvendo os valores espirituais e os 
laços fraternos indispensáveis à harmonia famili-
ar.  ( ¹LE, p. 383) 

(Laura Águia participa da Mocidade Ezequiel e colabo-
rou com este boletim). 

Proposta da  Evangelização de BebêsProposta da  Evangelização de BebêsProposta da  Evangelização de BebêsProposta da  Evangelização de Bebês    

 
  Considerando que evangelizar é alcançar os 
corações com o conhecimento espírita e com 
a moral do Cristo, evangelizar bebês é educar 
o espírito desde a mais tenra idade, levando-o 
a sentir as vibrações amorosas de Jesus e a 
proteção de Deus. Além de vivenciar ativida-
des doutrinárias e cristãs de estimulação, vi-
sando o seu desenvolvimento harmônico, o 
bebê é também incentivado a perceber os la-
ços de carinho e amor que o une à mamãe, ao 
papai e seus familiares, em ambiente espiritu-
almente saturado de boas vibrações. 

    

  47º Encontro das  Evangelizações Infantis 
de Campo Grande * ENCONTRÃO 

DOMINGO, 19/10/2014 - as 8h30 

Local: ABENA 

     O Encontro reúne pais e evangelizadores do 28º 
CEU (Campo Grande e adjacências), para conver-
sar sobre a importância da evangelização da fa-
mília e também para se confraternizar! 

    Os pais ou responsáveis, que mesmo não partici-
pando da evangelização de nossa Casa, mas que 
desejem  ir ao Encontrão, nos procurem. Informa-
ções em nossos murais, ou com as evangelizadoras 
de nossa Casa.  

 É NECESSÁRIO INSCRIÇÃO ANTECIPADA. 

   AVISO: 

    Este ano as atividades de evangelização, do sá-
bado véspera do Encontrão (dia 18/10), não serão 
interrompidas. A evangelização infantil e dos pais, 

ocorrerá normalmente as 15h, no CELV. 

ERRATA: No informativo nº175, do mês de setembr-
o/2014, a data correta de comemoração dos 67º 
aniversario da Mocidade Ezequiel & 7º aniversário 
do GAAF, foi no sábado, dia 13/09/2014. 
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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 

A Arte de Ouvir A Arte de Ouvir A Arte de Ouvir A Arte de Ouvir  

Onde quer que te encontres, de uma ou de ou-
tra forma, despertarás o interesse de alguém.  
Algumas pessoas poderão arrolar-te como an-

tipático e até buscarão hostilizar-te.  
Outras se interessarão por saber quem és e o 

que fazes.  
Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando 

um relacionamento fraterno.  
Cada qual sintonizará contigo dentro do cam-

po emocional em que estagia. 
Como há carência de amigos e abundância de 

problemas, as criaturas andam à cata de quem as 
ouça, ansiando por encontrar compreensão.  

Em razão disso, todos falam, às vezes, simulta-
neamente. 
Concede, a quem chega, a honra de o ouvir.  
Não te apresses em cumulá-lo de informações, 

talvez desinteressantes para ele.  
Silencia e ouve. 
Não aparente saber tudo e estar por dentro de 

todos os acontecimentos. 
Nada mais desagradável e descortês do que a 

pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-
lhe a narração, nem sempre corretamente. 
Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize 

com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o 
sofrimento… 
No momento próprio, fala, com naturalidade, 

sem a falsa postura de intocável ou sem proble-
ma. 
A arte de ouvir é, também, a ciência de ajudar. 

Do livro: Episódios Diários  

Ensaios do COROCGRAN 
(Coral Espírita de Campo Grande)    

Agora é no CELV! 
Sempre nos segundos e quartos do-
mingos do mês, das 15h às 18h. Po-

dem participar todos os espíritas, de qualquer Casa, 
desde que participem de alguma atividade ou gru-

po de estudos.  

AVES E ANJOS 
 
Passarinhos... Passarinhos...  
Aconchegados nos ninhos,  
Lares de amor doce e brando,  
Pequeninos trovadores 
Entre as árvores e as flores,  
 Cantando... Cantando... 
 

Crianças, anjos suaves,  
Mimosas quais bandos de aves 
Cortando um céu claro e lindo,  
Açucenas perfumadas,  
Com as pétalas orvalhadas,  
 Sorrindo... Sorrindo... 
 

Hino terno de esperanças 
Das aves e das crianças,  
Vai-se com a luz misturando,  
Tecendo as horas serenas 
Das alegrias terrenas,  
 Sorrindo... Cantando...  

 

(do poeta e romancista português Júlio Diniz, extraído 

do livro Parnaso de Além Túmulo) 

 

GAAF - 7 anos  

“Arte evangelizando espíritos” 
 

Você pode participar do Teatro, da Música ou da 
Poesia, nos procure. O grupo se reúne todos os 
sábados, às 19h. 
Podem participar jovens, a partir dos 11 anos, e 
que estejam na evangelização, e também adultos 
que frequentem uma Casa Espírita e/ou grupo de 
estudos. 

——————————————————— 
Lembramos que em nossa Casa não temos cursos 

de nenhum instrumento musical. As oficinas as 
terças-feiras, fazem parte da evangelização. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – OUTUBRO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Homenagem a Allan Kardec. Cláudia Costa Ivete Zampa Francinete Costa 

13 Obediência e resignação.  E.S.E., cap. IX, item 8 Marcelo 
Pacheco 

Inês Marques Maria Cecília 

20 Da perfeição moral (as virtudes e os vícios...). 
L.E., Q. 903 a 906  (Parte 3ª, cap. XII) 

Icléia Nogueira Maria Cecília Elias de Souza 

27 A cólera.  E.S.E., cap. IX, item 9 Wanderley Lima Virgínia Peixoto Francisca Brilho 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Bezerra de Menezes: Vida e Obra. 
  

Fabio Ferreira Tânia Cristina Maria Cecília 

14 
  

Moisés e Cristo.  E.S.E., cap. I, itens 1 a 4 Valmir Freitas Eduardo Ferreira Erly Dimas 

21 Atributos da Divindade e Panteísmo. 
L.E., cap. I, Q. 10 a 16 

Creusa Branco Maria Cecília Marília Vidigal 

28 Ciclo de palestras: “Celebração da vida”. 
  

Eduardo 
Ferreira 

Rosane Peixoto Erly Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Vida e obra de Paulo de Tarso. Eduardo 
Ferreira 

Fabio Ferreira Nadja de Castro 

08 A paciência.  E.S.E., cap. IX, item 7 Osmar 
Fernandes 

Roberto Maia Cláudia Márcia 

15 A infância.  L.E., Q. 379 a 385 Josélia Bento Creusa Branco Erli Dimas 

22 Obediência e resignação.  E.S.E., cap. IX, item 8 Marisa Ferreira Fabio Ferreira Gleice Nara 

29 Ciclo de palestras: “Celebração da vida”. Nadja de Castro Marilene Soares Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Ciclo de palestras: “Vida e obra de Mahatma Gandhi”. Valmir Freitas Nathália Del Rey Diana Hasler 

09 Sorte das crianças depois da morte. L.E., Q. 197 a 199 José Miguez Simone Lima Francinete Costa 

16 Despreendimento dos bens terrenos. Transmissão da 
riqueza.  E.S.E., cap. XVI, itens 14 e 15 

Joana Laura Inês Marques Sônia Rosário 

23 Sexo dos Espíritos.  L.E., Q. 200 a 202 Eduardo 
Ferreira 

Rosane Peixoto Elizabeth M. 

30 Ciclo de palestras: “Celebração da Vida”. Regina Ferreira Sônia Rosário Maria Inês 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Vida e obra de Francisco de Assis. Beti Brisse Eduardo Ferreira Josélia Bento 

10 A vingança.  E.S.E., cap. XII, item 9 João Maceió Nilbe Brilhante Ingrind Tagomori 

17 Pressentimentos.  L.E., Q. 522 a 524 Denise Neves Marlene Macedo Célia Evangelista 

24 O ódio.  E.S.E., cap. XII, item 10 Eduardo 
Ferreira 

Edineide Silva Dora Rosa 

31 Ciclo de palestras: “Celebração da vida”. Célia 
Evangelista 

Marilene Soares Nilbe Brilhante 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Ciclo de Palestras:  “Vida e obra de Madre Teresa de 
Calcutá”. 

Eduardo 
Ferreira 

Josélia Bento Lúcia Helena 

12 Ressurreição da  carne. L. E. Q. 1010 e 1011 
  

José  Marques Renato Mayrink Claudia Márcia 

19 Não são os que gozam  saúde que precisam de médico. 
E.S.E., cap. XXIV, itens 11 e 12 

Domingos José Paulo Ricardo Elias de Souza 

26 Evangelizar bebês é educar o espírito desde a mais ten-
ra idade. (DEF) 

Fernanda 
Portugal  

Fabiana Rezende Nathália Del Rey 


