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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 

Homenagem a Allan Kardec 
  
Allan Kardec! Este nome é um marco de um tempo novo. É uma le-

genda de luz e de força moral que edifica um tempo especial de regene-
ração humana. 

Alma de escol, veio ao planeta para representar no campo ;sico a 
Equipe Luminosa do Espírito da Verdade, que jorrava claridade sobre o 
orbe sob a ação venturosa do Cristo Excelso. 

Nesse tempo em que o Espiri,smo está no mundo, são incontáveis 
aqueles que vêm recebendo o sustento para viver com entusiasmo, a 
mo,vação para prosseguir nas árduas lutas, sem pensar em fugir dos 
proscênios dificultosos dessas graves experiências das sociedades terre-
nas. 

 Quantos se arredaram das ideias suicidas, pelo entendimento de que 
ninguém morre essencialmente? Quantos se decidiram por manter ilumi-
nada por Jesus a estrutura do lar, ao verificarem sua importância para o 
progresso familiar? Quantos abriram mão dos preconceitos de raça, de 
cor da epiderme, de gênero, de cultura e tantos outros, libertando-se 
dessa forma da ignorância que se demora no seio das sociedades? Quan-
tos se esforçam por servir, por amar, desejosos de se tornarem cada vez 
mais úteis no campo da existência? 

 Hoje, quando reconhecemos, na Pátria Espiritual, os inúmeros equí-
vocos que costumamos cometer quando encarnados, vale considerar a 
importância de fazer com que a gloriosa informação da Codificação pene-
tre nossa in,midade, o que nos capacitará para a conquista da felicidade. 

 
* * *  

 
Silvino Canuto Abreu. 

Trecho de mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira, por 
ocasião da sessão de encerramento do IV Congresso Espírita Mundial, em 

05.10.2004, Paris-França. 

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, às 20h 
 

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

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

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

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

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

“Um Sonho  
Fantástico” 

 
Cecília Rocha e Eloína Lopes   

 
Dois grandes amigos, Lúcio e 

Miguel, separam-se quando um 
deles desencarna devido a um 
acidente. Entretanto, voltam a se 
encontrar por meio de um so-
nho mágico, verificando que a 
morte não existe para o espírito 
e que Miguel continua vivo nem 
um outro plano. Uma verdadeira 
lição sobre a eternidade da alma 
e a importância dos laços cons-
truídos ao longo das jornadas 
encarnatórias. 

   
 

Dica da LIVRARIA 

 
“O Evangelho Sem 

Mistérios Nem Véus” 
 

 

J. Moutinho  
 

Apresenta vasta pesquisa 
sobre as raízes da árvore do 
Evangelho, submersas no terre-
no das figuras e das parábolas. 
Cada lição sugere elevada notícia 
do ilimitado reino celestial, con-
vidando a superiores medita-
ções. A obra rasga os véus im-
postos por religiões convencio-
nais e desmistifica seus raciocí-
nios induzidos. Considerando o 
pesado manto dos sacramentos 
e dogmas, desvenda o mistério 
que oculta, sobretudo a imortali-
dade do Espírito e a vida organi-
zada noutra dimensão. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
PRESENÇA DE DEUS 

 

Observa, em teus passos, 
A direção que tomas. 
Caminhos aparecem 
À medida em que segues... 
Outros te seguirão 
Na senda que percorres. 
Mesmo que nada digas, 
Os teus exemplos falam. 
Não conduzas ninguém 
Aos abismos da dor. 
Muitos buscam em ti 
A presença de Deus. 

 
Irmão José 

Do livro: Pão da Alma. Carlos A. Baccelli 
 
... & Verdade 

 

PASSE 
 

[...] O papel do passe espírita é equilibrar 
o movimento e a atividade das forças vitais 
através da ação de um doador encarnado 
que se associa a outro doador espiritual 
para transmutar energias pela força da 
vontade ativa (concentração) e através de 
sentimentos nobres (amor irradiante). 
Não se trata de uma panaceia, mas de 

recurso inestimável cuja eficácia depende-
rá, como as demais terapias, da transfor-
mação moral de quem doa e de quem re-
cebe — o autoencontro — que propiciará 
ao beneficiário, principalmente, a supera-
ção de traumas e conflitos, o desapago em 
relação às paixões e a liberdade mental 
indispensáveis à saúde. 
 

Manoel Philomeno de Miranda 
Do livro: Terapia pelos Passes.  

Divulgação 
No Silêncio dos Claustros 

 

De Eulália Bueno 
 

 
“Século XIV: em Portugal, reencar-
na Maria Isabel que, abandonada 
às portas de um mosteiro, é acolhi-

da e criada com 
amor pela rai-
nha Isabel de 
Aragão, proteto-
ra dos pobres e 
aflitos. Com o 
tempo, a doce 
criança dá va-
zão ao seu tem-
peramento re-
voltado e vinga-

tivo, esquecendo-se dos conselhos e 
princípios pregados por sua prote-
tora. No século XX, no interior de 
São Paulo renasce Luíza, trazendo 
em seu projeto reencarnatório a 
missão de amenizar as dores de 
seus irmãos com a prática da me-
diunidade, enfrentando as adver-
sidades da vida sempre com oti-
mismo e fé. Que terão em comum 
a doce Maria Isabel e a destemida 
Luíza? Qual a história que une 
essas duas personagens?” 

 

 
 
 

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. 

  Terças-feiras  é dia de  

PALESTRA DOUTRINÁRIA no CELV  

17h.  

Com estudos e passes. 
 



    
 

“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 
 

01 - Fabiano Anacleto da Cunha    
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 Fernandes B. 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    
24 - Aline do Couto Ferreira    
24 - Milton Batista Bezerra    
25 - Avelar D'Silva Ferreira Júnior    
27 - Alan de Abreu Chaves    
28 - Joselia Santos de Oliveira    
28 - Maria Goreti R. de Carvalho    
29 - Jordana Seixas da S. Alexandre    
30 - Flávio Palhares Peixoto   

Diretoria de Assistência e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações:  
Em agosto/2015, recebemos:  266kg de alimentos,  1449 peças de rou-

pas,  128 pares de calçados,  45 bolsas/cintos,  87 materiais de higiene e 

limpeza, 03 cobertores, 99 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: 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 

fraterno a todos os que desejam conversar, aliviar o cora-

ção, aliviar seus momentos de incompreensão ou de equí-

vocos.  

Procure o Balcão de atendimento para maiores informações. 

 

Necessitamos de voluntários para a Livraria 
e Biblioteca de nossa Casa. 

Se você já frequenta a Casa há algum tempo e 
participa, ou já participou de algum grupo de 
estudo, passe na Livraria e preencha uma ficha 
para disponibilidade e avaliação. 

Seu trabalho será muito bem-vindo! 

Deseja colaborar 
com doações?  

 
 

Você pode tornar-se um 
associado contribuinte. 

 
Informe-se.       

Novos  Associados 
 

 O novo associado deve passar na  Livraria para receber o 
exemplar  do Estatuto e tirar suas dúvidas. 

 
 

- Aryane Fátima da Silva 
- Maria Jandira Carvalho de Souza 
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Ins7tuições Espíritas aniversariantes 
 

03/10/2002 – Grupo E. Amor Fraterno. Est. do Realengo, 984 – Padre Miguel – 13 anos; 
18/10/1997 – Grupo E. Tereza de Jesus. Est. do Monteiro, 481 – Campo Grande – 18 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. 

A Rádio Rio de Janeiro precisa dos espíritas! 

A Emissora da Fraternidade, primeira e única Rádio Espírita do RJ, está iniciando mais 
uma etapa de trabalho. Levar a mensagem espírita aos diferentes pontos do nosso plane-
ta. No entanto, para isto, precisamos de parcerias e a principal é com você. Para que o 
mundo conheça a mensagem libertadora do Espiritismo, precisamos de sua ajuda. 

Por este motivo criou o Clube da Fraternidade, pois não veicula propagandas que disse-
minam vícios e que colidem com os princípios espíritas de respeito à vida e de amor ao próximo. É por isso que 
precisa de você. Por menor que seja, com a sua contribuição estaremos garantindo a nossa missão de divulgação 
dos postulados cristãos-espíritas, através da nossa frequência (1.400 KHz-AM) e da rede mundial de computadores, 
no sentido de propiciar o progresso moral da humanidade. E como disse o Espírito André Luiz, “Sua generosidade 
chamará a bondade alheia em seu socorro”. 

Como posso me filiar ao Clube da Fraternidade? 

Para fazer parte do Clube da Fraternidade, com a importância mínima de R$10,00 (dez reais), pre-
encha o formulário no site ou ligue para: (21) 2461- 1400 ou 2478-1400. 

    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. 

 
 
 
 
 
 

ESDE 
Grupo novo: aos sábados, de 9h até 10:30 

GELCOM  I 
(Grupo de Estudo dos Livros Complementares) 

Sempre às terças-feiras, 18h. Com Estudo das obras 

de Manoel Philomeno de Miranda. 
 

GELCOM  II 
(Grupo de Estudo dos Livros Complementares) 

Sempre aos sábados, 16h30. com Estudo das obras 

de André Luiz. 
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Mensagem mediúnica 
 

A MORTE 
 
Morte. Parece para muitos que é um corte entre nós e aqueles que amamos. 
O coração sangra de saudades, da ausência daquele que partiu. Os olhos derramam lágrimas de dor, de sofri-

mento. 
Mas, e os que partiram? 
Será que também estão assim? 
É claro que não! 
Os que partiram precisam do amor dos que ficaram, sem sofrimento, sem dor. Precisam das preces carinhosas, 

lembranças amorosas sem sentimento de perda e dor. Precisam seguir seu caminho, estudando, aprendendo, 
amando acima de tudo. 

Precisam entender do amor do Pai, que tudo faz pelo bem de seus filhos, tanto os que voltam para a Pátria Espi-
ritual como os que ficam no Plano Terrestre, aprendendo e aguardando. 

Por isso, meus irmãos, não chorem nem sangrem seus corações com a dor da perda. 
Agradeçam ao Pai, que é todo Amor e Bondade a oportunidade que foi dada ao irmão que partiu e a você, todas 

as oportunidades que teve de aprender e ajudar a este que foi. 
Com muito carinho e as bênçãos do Pai Amado para todos.      

 
Mensagem recebida na Reunião Mediúnica Experimental, em 28/08/2015 – CELV. 

Terá início em nossa Casa mais um: 
 

CURSO DE ESPERANTO 
Todas as quintas-feiras, às 19:30, a par,r de 

01/outubro! 

 

 Vamos juntos aprender o idioma da fraternidade 

universal em nossa Casa! 

 

As inscrições se encontram em nossa Livraria, ou 

através do site www.celv.org.br 

Vem aí a... 

XXVI Reunião de  
Trabalhadores do  CELV 

 

 
 

Domingo: 08/11/2015 ,às 15h. 

Compareça!  

Sua presença é fundamental! 

 

Corações entrelaçados 

Nunca se separarão 

Na distância ou na morte  

Sempre se reunirão! 

Alguns festejam a morte, 

Eu me sinto comovida 

E digo a todos: 

Por favor, celebrem a vida!!! 

 

 

 

 

REUNIÃO ESPECIAL DE CELEBRACÃO DA VIDA 

“Estamos Vivos!” 

No CELV - DIA 02 DE NOVEMBRO 16h30 

(com Palestra, músicas e psicografias) 

FRASE DO MÊS 
 
  

"Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do 
fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a 
escuridão”. 

Madre Teresa 
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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 

Importância da Evangelização na Educação do Ser IntegralImportância da Evangelização na Educação do Ser IntegralImportância da Evangelização na Educação do Ser IntegralImportância da Evangelização na Educação do Ser Integral    

A evangelização é um ato de educar com amor, e sabendo que além dessa vida existem outras vidas e 
novas chances, devemos nos dedicar de inteira vontade com fé em evangelizar nossos irmãos e a nós 
mesmos. O bom evangelizador sabe ser doce e meigo, mas sabe ser firme e coerente, quando preciso se 
faz.  

Meus irmãos! Devemos ficar atentos e sermos cuidadosos com as atualidades, pois sabemos que 
“chegará o tempo em que até os escolhidos serão confundidos”, não devemos perder a mansidão mas 
devemos ser sempre astutos. 

Se faz necessário manter sintonia com vibrações boas e positivas e pedir a Deus discernimento para 
que não caiamos em erros com nossos irmãos caídos em contradição; que nossas opiniões e interesses 
não sejam mais importantes do que o compromisso com as verdadeiras palavras ditas pelo nosso Mestre. 
Lembremo-nos que o errado é errado e o certo jamais deixará de ser o certo, ilusões não devem ser man-
tidas entre almas que buscam o crescimento espiritual.  

Se desejamos possuir a túnica nupcial para poder adentrar no festim de bodas de nosso Pai Maior, de-
vemos lembrar que essa túnica não é feita de nenhum tecido encontrado na terra, mas é feita de esco-
lhas, de luta e sacrifício. Não é preciso imitar os discípulos ou apóstolos do passado, mas se faz preciso 
criar os de agora. Nosso crescimento apenas se iniciou, somos semelhantes a crianças que agem impru-
dentemente sem almejar o futuro, somos todos espíritos a caminho da luz ,e evangelizar se faz preciso.  

  48º Encontro das  Evangelizações da Infância de Campo Grande  

* ENCONTRÃO * 

DOMINGO, 25/10/2015 - às 8h30 * Local: ABENA 

     O Encontro reunirá pais e evangelizadores do 28º CEU (Campo Grande e ad-
jacências), para conversar sobre a importância da evangelização da família e 
também para se confraternizar! 

    Os pais ou responsáveis, que mesmo não participando da evangelização de 
nossa Casa, mas que desejem  ir ao Encontrão, nos procurem. Informações em 
nossos murais, ou com as evangelizadoras de nossa Casa.  

 É NECESSÁRIO INSCRIÇÃO ANTECIPADA. 

AVISO:  A evangelização infantil e dos pais, ocorrerá normalmente no sábado, dia 24/10, às 15h, no 
CELV.   Os pais que desejarem podem participar dos dois encontros. 

Período de Inscrição 

14/09 a 30/11/2015 

www.comeerj.com.br 

Juventude fique ligada!  

Encontros sempre aos 

sábados, às 17h. 

Atenção ao prazo. 
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Amor, imbatível amor 
 
O amor é substância criadora e mantenedora do Univer-

so, constituído por essência divina. 
É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multipli-

ca, e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta, 
na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto 
mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia nem se 
enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar
-se, de tornar-se vida. 

Assim como o ar é indispensável para a existência orgâni-
ca, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se 
enfraquece e perde o sentido de viver. É imbatível, porque 
sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. 

Quando aparente — de caráter sensualista, que busca 
apenas o prazer imediato — se debilita e se envenena, ou se 
entorpece, dando lugar à frustração. 

Quando real, estruturado e maduro — que espera, esti-
mula, renova — não se satura, é sempre novo e ideal, harmô-
nico, sem altibaixos emocionais. Une as pessoas, porque reú-
ne as almas, identifica-as no prazer geral da fraternidade, ali-
menta o corpo e dulcifica o eu profundo. 

O prazer legítimo decorre do amor pleno, gerador da 
felicidade, enquanto o comum é devorador de energias e de 

formação angustiante. 
O amor atravessa diferentes fases: o infantil, que tem cará-

ter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, o 
maduro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se 
plenificador. 

[...] A confiança, suave, doce e tranquila, a alegria natural e 
sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve 
executar, a compaixão dinâmica, a não-posse, não-
dependência, não-exigência, são benesses do amor pleno, 
pacificador, imorredouro. Mesmo que se modifiquem os qua-
dros existenciais, que se alterem as manifestações da afetivida-
de do ser amado, o amor permanece libertador, confiante, 
indestrutível. 

Nunca se impõe, porque é espontâneo como a própria 
vida e irradia-se mimetizando, contagiando de júbilos e de paz. 

Expande-se como um perfume que impregna, agradável, 
suavemente, porque não é agressivo nem embriagador ou 
apaixonado... 

O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, 
porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o 
amado oferece. 

O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as 
aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. 

  
Livro “Amor, imbatível amor” 

Qual será o mecanismo do pensamento na Arte? 

O pensamento é antes de tudo, um dom de observação. O ser humano, encarnado ou desencarnado, pode 
explorar em pensamento todos os meios. Deixaremos de lado os seres que possuem caráter essencialmente 
material e que dirigem seus pensamentos a meios onde reina o espírito de lucro ou de luxúria. 

Porém, no ser evoluído, o pensamento se elevará muito mais alto. 

Vocês sabem que na Terra esse pensamento liga-se à pintura dos costumes, à análise dos caracteres e tra-
duz-se em escritos que se revestem de formas mais ou menos simbólicas. No espaço, o pensamento torna-
se naturalmente mais livre; ele possui em si mesmo o reflexo exato de todos os sentimentos que nele pos-

sam ter sido impressos anteriormente e impressioná-lo em graus diversos. 

O espírito, logo que se desprende da matéria e chega a uma determinada elevação, pode transmitir direta-
mente seu pensamento a seres ainda encarnados. Desse modo explica-se o fenômeno da inspiração. 

Os espíritos escritores se aproximarão dos artistas da pena; os antigos oradores se sentirão atraídos pelos 

mestres da palavra. 

Assim é no que concerne à transmissão do espaço a um mundo. É obra imperecível essa transmissão atra-
vés dos corpos fluídicos, pois quando as emanações do pensamento são intensas impressionam os cérebros 
de tal forma que estes guardam para sempre o cunho da impressão experimentada. Há estreita correlação 
entre os pensadores da Terra e os do espaço.(...). (Extraído do livro: Espiritismo na Arte, de Léon Denis) 

““““A arte é uma permanente mensagem do Céu pa-
ra a Terra e todos aqueles que a entendem em 

nosso mundo através da música, da cor e do ver-
bo, são missionários da Vida Superior (...)”  

Emmanuel 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – OUTUBRO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 “Ciclo de palestras: grandes vultos do Espiritismo” 
 Vida e obra de Chico Xavier 

Luciene Bahiense Maria Cecília Elias de Souza 

12 Reconhece-se o cristão por suas obras. 
E.S.E., cap. XVIII, item 16 

Maxuel Pinheiro Francinete Costa Francisca Brilho 

19 Temor da morte.  L.E., Q. 941 e 942 Alberto 
Milhomens 

Inês Marques Aida Milhomens 

26 O poder da fé.  E.S.E., cap. XX, itens 1 a 5 Eduardo Jr. Ivete Zampa Rosângela 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 “Ciclo de palestras: grandes vultos do Espiritismo” 
 Vida e obra de Yvonne Pereira 

Allan Souza Tânia Cristina Erli Dimas 

13 Esquecimento do passado.  E.S.E., cap. V, item 11 Tânia Cristina Diana Hasler Tânia Maria 

20 Idiotismo e loucura. L.E., Q. 371 a 378 Lucas e Rosane Tânia Maria Erli Dimas 

27 Ciclo de palestras: Celebração da vida. Frederico 
Mantuano 

Maria Cecília Diana Hasler 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 “Ciclo de palestras: grandes vultos do Espiritismo” 
 Vida e obra de Léon Denis 

Eduardo Ferreira Robson Santisi Erli Dimas 

14 Inimigos desencarnados.  E.S.E., cap. XII, itens 5-6 Creusa Branco Roberto Maia Sérgio Amado 

21 Destruição necessária e destruição abusiva. Flagelos des-
truidores.  L.E., Q. 728 a 741 

Osmar 
Fernandes 

Fabio Ferreira Nadja de Castro 

28 Ciclo de palestras: Celebração da vida. Sérgio Amado Marilene Soares Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 “Ciclo de palestras: grandes vultos do Espiritismo” 
 Vida e obra de Allan Kardec 

Cláudia Costa Simone Lima Nathália Del Rey 

08 Parábola da figueira que secou. 
E.S.E., cap. XIX, itens 08 a 10 

José Marques Inês Marques Francinete Costa 

15 Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. 
L.E., Q. 484 a 488 

Fernanda 
Portugal 

Wanderley Lima Diana Hasler 

22 A fé: mãe da esperança e da caridade. A fé humana e a di-
vina.  ESE, cap. XIX. Instruções dos espíritos, itens 11 e 12 

Gelson Paiva 
  

Maria Inês Simone Lima 

29 Ciclo de palestras: Celebração da vida. 
 

Sônia Rosário Nathália Del Rey Elizabeth Medina 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 “Ciclo de palestras: grandes vultos do Espiritismo” 
 Vida e obra de Eurípedes Barsanulfo 

Simone Lima Nilbe Brilhante Dora Rosa 

09 Salvação dos ricos. E.S.E., cap. XVI, itens 1-2. Alessandro 
Campello 

Edineide Silva Beti Brisse 

16 Igualdade natural. Desigualdade das aptidões. 
L.E., Q. 803 a 805 

Eduardo Ferreira Célia Evangelista Josélia Bento 

23 Preservar-se da avareza.  E.S.E., cap. XVI, item 3 Ingrind 
Tagomori 

Fabio Ferreira Nilbe Brilhante 

30 Ciclo de palestras: Celebração da vida. Allan de Souza Marilene Soares Célia Evangelista 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 “Ciclo de palestras: Grandes vultos do Espiritismo” 
  Vida e Obra de Cairbar Schutel 

Valmir Freitas Alberto Milhomens Josélia Bento 

11 Meu reino não é deste mundo. E.S.E., cap. II, itens 1 a 8 Luiz Cláudio 
Rosa 

Maria Cecília Cláudia Márcia 

18 A Importância da Evangelização na Educação do  
Ser Integral.  (DEF). 

Fabíola Coutinho 
DEF 

Cátia Martins Keila Freitas 

25 Ideias inatas. L. E. Q. 218 a 221 Simone Lima Inês Marques Elias de Sousa 


