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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 

Em setembro, comemoramos o 149º aniversário de funda-

ção do primeiro Centro Espírita no Brasil, o “Grupo Familiar 

de Espiri,smo”, fundado por Luís Olímpio Teles de Menezes, 

na cidade de Salvador (Bahia.) 

 Em uma época tão remota, de diAcil acesso à literatura da 

Doutrina Espírita nascente, com perseguições por parte do 

governo e de muitas pessoas contrárias às prá,cas espíritas, 

nós, os espíritas da atualidade, temos muito a agradecer por 

esses trabalhadores incansáveis, pelos seus esforços e deter-

minação inigualáveis. 

 Outros espíritos valorosos, que vieram ao mundo com a 

missão de ajudar a espalhar a Doutrina nascente pelo Brasil e 

pelo mundo, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Bezerra de 

Menezes, Batuíra, e tantos outros conhecidos ou anônimos, 

nos deixaram um grande legado de determinação e coragem, 

assim como os primeiros cristãos que se reuniam nas cata-

cumbas. 

 Graças a essas personalidades que, não temos como citar 

todas aqui, o Espiri,smo floresceu e germinou, gerando frutos 

que iluminam as vidas de milhões de pessoas no mundo intei-

ro. 

 Cabe a nós, os espíritas da atualidade, con,nuar com este 

trabalho de amor, pois Jesus conta com cada um de nós, tra-

balhadores atuais da grande Seara, para que esta árvore con-

,nue a crescer e dar frutos, e cumprir assim a determinação 

do Cristo para o nosso bem, que é de transformar o Brasil na 

pátria do Evangelho, para que suas luzes possam irradiar em 

todas as direções do planeta. 

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! 

  

SETEMBRO 
 

01 - Rosane de Sousa A. Peixoto    
03 - Heleni Maria Paulo da Silva    
03 - Paulo Roberto M. de Farias    
05 - Neiva Jardim P. dos Santos    
07 - Celso Resende de Almeida    
07 - Francisca Rodrigues dos Santos    
09 - Pedro Cesar da Rocha    
10 - Claudia Regina L. de O. Mayrink 
11 - Angela Horvat de F. C. Barbosa    
12 - Manoel Celestino de Medeiros    
13 - Edson Pereira da Costa    
14 - Luciano Ribeiro Duarte    
17 - Cosme Belizário Batista    
18 - Marylin da Silva Fonseca    
19 - Celso Luiz Ferreira Fernandes    
20 - Carlindo Angelo Cardoso    
20 - Cenyr Arnaldo de Araujo    
20 - Ernestina de Souza Silva    
20 - Ingrind Schmidt Tagomori    
21 - Alessandra dos S. T. Vicente    
23 - Maria Noemi Vieira B. Bezerra    
24 - Rosmeiry S. Del Rey Leal    
25 - Maria Lucia Gonçalves    
28 - Antonio Carlos da S. Nogueira    
28 - Antonio Ferreira Evangelista    
28 - Ivonete Coelho Belo    
28 - Marcia Renata G. M. de Aguiar    
30 - Altair Ferreira G. da Silva    
30 - Fabio do Couto Ferreira    

 Você precisa conversar?  
 

Importante saber que, nossa 

Casa oferece aten-

dimento fraterno a 

todos os que dese-

jam conversar, ali-

viar o coração, alivi-

ar seus momentos 

de incompreensão, de equívocos. 

Procure o Balcão de atendimento 

para maiores informações. 

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
Em junho/2014, recebemos:  

227 kg de alimentos,  1455 pe-

ças de roupas,  103 pares de cal-

çados,  31 bolsas/cintos,  83 ma-

teriais de higiene e limpeza, 17 

cobertores/edredons, 75 outros 

dona,vos  e R$ 65,00 (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 
 

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. 
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 

Em Defesa da Vida – 21 anos! 

 No dia 5 de setembro de 1993, a FEB lançou, 
em sua sede, a Campanha “Em Defesa da Vida”. Esta 

Campanha encontra-se em ação, e há cinco opúsculos editados e 
já muito distribuídos pela FEB. Estes opúsculos, como de outras 
Campanhas da FEB, se encontram disponíveis para download li-
vre no Portal da FEB.  

 Lá você pode baixar apostilas, o Reformador, cartazes e 
outros materiais para divulgação. 

Acesse: hOp://www.febnet.org.br/ 

  Novo dia de PALESTRA DOUTRINÁRIA no CELV 
 

A par,r deste mês, inauguraremos mais um dia de 

palestra doutrinária, com estudos e passes. 

Agora você tem mais uma alterna,va, todas as terças-

feiras, às 17h. Confira nossa programação na página 8. 

Palestra inaugural, dia 02/09, com Wilson Longobucco. 

 

Novo Associado 

 
O mesmo deve passar na 

 Livraria para pegar o exem-

plar  do estatuto. 
 
 

Mario de Aguiar Macedo 



 
 

Dica do CELVINHO  
 

“Paulo e Estêvão para Jovens 
Leitores” 

 

Autor: Adeilson Salles 
 

Uma história que ficará escrita em 
seu coração. O tempo vai passar e não irá 
apagar as emoções que estas páginas 
vão revelar. Leitura para jovens e adultos, 
pais e filhos. Joia literária, que intensifica 
seu brilho ao virar de cada página. Atra-
vesse o portal dos séculos e aventure-se, 
conhecendo dois personagens marcantes 
na história da humanidade: Paulo e Estê-
vão. Homens que, por amor a Jesus, uni-
ram suas vidas em uma grandiosa mis-
são. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 
  Dica da LIVRARIA  

 
“Nosso Lar” 
 

Nosso Lar é o nome da Colônia espi-
ritual que André Luiz apresenta nesta nar-
rativa. Um lugar que ele nunca imaginou 
existir e que, ao mesmo tempo, é tão se-
melhante à Terra. Transmite suas obser-
vações e descobertas sobre a vida no 
mundo espiritual, atuando como um repór-
ter que registra suas próprias experiên-
cias, revelando um mundo palpitante, ple-
no de vida e atividades e organizado de 
forma exemplar, onde espíritos proceden-
tes do plano terrestre passam por estágio 
de recuperação e educação, supervisiona-
dos por espíritos superiores. Nosso Lar 
permite antever o mundo espiritual que 
aguarda a todos, quando abandonarem o 
corpo carnal pela morte física. Primeira 
obra da Coleção A Vida no mundo espiri-
tual, composta por 13 volumes indepen-
dentes entre si, trazendo ensinamentos 
valiosos sobre a vida no além. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

Maria, de Jesus 
Ó Mãe Santíssima! 
Mãe de todos os Jesus, 
Mãe de todas as Marias. 
Rogue, Senhora por todos nós, 
Filhos e filhas do caminho, 
Com passos ainda incertos, 
Desajustados, peregrinando 
Na noite dos lamentos, 
Buscando a Luz... 
Ó Mãe de Jesus! 
Em teu coração, 
Desejamos 
O aconchego da pureza, 
Da riqueza espiritual. 
E, em único soluço, 
Glorificarmos teu nome: 
Ave, Maria, sagrada mãe! 
 

... & Verdade 
 

Perante a Oração 
 

Proferir a prece inicial e a prece final nas 
reuniões doutrinárias, facilitando-se, dessa 
forma, a ligação com os Benfeitores da Vida 
Maior. 

A prece entrelaça os Espíritos. 
Quanto possível, abandonar as fórmulas 

decoradas e a leitura maquinal das “preces 
prontas”, e viver preferentemente as expres-
sões criadas de improviso, em plena emotivida-
de, na exaltação da própria fé. 

Há diferença fundamental entre orar e de-
clamar. 

Abster-se de repetir em voz alta as preces 
que são proferidas por amigos outros nas reuni-
ões doutrinárias. 

A oração, acima de tudo, é sentimento. 
Prevenir-se contra a afetação e o exibicio-

nismo ao proferir essa ou aquela prece, adotan-
do concisão e espontaneidade em todas elas, 
para que não se façam veículo de intenções 
especiosas. 

Fervor d’alma, luz na prece. 
Durante os colóquios da fé, recordar todos 

aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, 
ainda mesmo inconscientemente, rogando-lhes, 
em silêncio e à distância, o necessário perdão 
de nossas faltas. 

Os resultados da oração, quanto os resulta-
dos do amor, são ilimitados. 

Cancelar as solicitações incessantes de 
benefícios para si mesmo, centralizando o pen-
samento na intercessão em favor dos menos 
felizes. 

Quem ora em favor dos outros, ajuda a si 
próprio. 

Controlar a modulação da voz nas preces 
públicas, para fugir à teatralidade e à conven-
ção. 

O sentimento é tudo. 

Divulgação 

Opções: Setembro &      

Outubro 

 EDUCANDO COM  
GENEROSIDADE 
(Doutrinário)  

de Maria Anita Rosas 
 

 

O APRENDIZ DO AMOR 
 Romance  

De Paulo Bastos Meira 
 

 

“Saibamos escolher bons livros e 

habituemo-nos a viver no meio 

deles, em relação constante com 

os Espíritos elevados.”            

Leon Denis - Depois da Morte 

 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

Em nossa Biblioteca você en-

contra livros, revistas, periódi-

cos e DVDs espíritas, para em-

prés,mo. A Biblioteca funciona 

na Sala 02, e  atende todos os 

dias, antes e após  as Reuniões 

Públicas.  

Atenção! Precisamos  de novos 

voluntários . 
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Instituições Espíritas aniversariantes 
 

06/09/1971 – Associação Divulgadora do Livro Espí-
rita. Estrada do Realengo, 984 – Padre Miguel  - 43 
anos; 
08/09/1965 – Centro Espírita Apóstolo do Bem. Rua 

Gabriel Bernardes, 30 – Santa Cruz - 49 anos; 
23/09/1947 – Centro Espírita Prece aos Sofredores. 

Rua dos Tintureiros, 341 – Bangu - 67 anos. 

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Voluntários: Limpeza & Manutenção (CELV) 

A equipe do DMM faz um apelo para que novos 

voluntários nos auxiliem nesta tarefa. Se você deseja 

fazer parte desta equipe, na limpeza e manutenção 

de nossa Casa, os encontros acontecem a cada quin-

ze dias.  

No mês de SETEMBRO, os encontros serão nos dias 
12 e 26, sempre às 08h. 

Palestras  públicas de Divaldo Franco no RJ 

◊ 04/09 QUINTA-FEIRA 20 h 
Grupo Espírita André Luiz 
Rua Jiquibá, 139 – Maracanã   

 
◊ 05/09 SEXTA -FEIRA 20 h 
Local: UERJ – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – Concha Acústica 
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã 

 
◊ 06/09 SÁBADO 9 h 
Local: Comemoração dos 130 anos da FEB 
AV. Passos, 30 – Centro – Sede Histórica  

 
◊ 07/09 DOMINGO DAS 9 ÀS 17 HORAS 
24º Feirão Prol Mansão do Caminho 
Local: Colégio Militar do Rio de Janeiro 
Rua São Francisco Xavier 

 
◊ 08/09 SEGUNDA-FEIRA 19 h 
Local: Museu Militar Conde de Linhares 
AV Pedro II—Quinta da Boa Vista  

    

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

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

O Lar de Otávio fica na Praça 
Taquarana, 65 em Santa Margarida – 
Campo Grande – Tel. 3108-5023. 

ANOTE em sua AGENDA! 

Em outubro mais uma  

REUNIÃO DE  

TRABALHADORES DO CELV 

Domingo, dia 12/10/2014 

Recepção ás 14h30min 

Dê uma chance para a 
 

 

 

 

 

 

 

Diga NÃO ao aborto! 
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Mensagem mediúnica 

 

  
  FELICIDADE, AMOR E CARIDADE 

 
Muitas palavras consolam a vida: Felicidade, 

amor e Caridade. 
A FELICIDADE é algo que buscamos a todo o 

momento, em todas as coisas, em todas as pesso-
as. Mas já procuramos a felicidade dentro de nós, lá 
no fundo do nosso eu? 

O AMOR! O amor é sublime, é mágico, é a verda-
deira salvação para todos nós. O amor é algo que 
não se explica, pois se sente, se transforma, cresce, 
amadurece. 

A CARIDADE. Essa é o desprendimento de todos 
os nossos vícios, de todas as coisas negativas que 
existem em nós. Mas praticamos a caridade pensan-
do assim? Ou a praticamos pensando que estamos 
fazendo o bem? 

Então vou repetir. Felicidade, Amor e Caridade. 
Como é profundo o significado destas palavras. Isto 
nos torna seres melhores, se realmente analisarmos 
com sentimento de Jesus estas palavras. 

Vamos meus amigos, vamos buscar respostas 
claras e verdadeiras dentro de nós. Lutemos pelos 
sentimentos que Jesus nos deixou e pensemos so-
bre estas  palavras no fundo de nossa alma e ire-
mos ter respostas  com responsabilidade de ação. 

 
Um irmão em Cristo 

 
 

Recebida no CELV, em 11 de fevereiro de 2010. 

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 

Psicografias para o público 
 

Departamento de Assuntos Mediúnicos  
 

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

 

Recado do  DAM 
 

A reflexão realizada pelo compa-
nheiro Gelson Paiva, no ENCON-

TRO DE MÉDIUNS APLICADORES DE PASSE, 
no dia 17 de agosto, em breve estará disponível no 
site do CELV para acesso. 

Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar 
presente no Encontro terão oportunidade de ouvir 
as reflexões feitas neste dia. 

Agradecemos a todos os médiuns que compare-
ceram ao Encontro e a Espiritualidade pela assistên-
cia. 

Muita paz. 
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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 

 

“Já não sou eu quem vive,  

mas o Cristo vive em mim”¹ 

 Os encontros regionais de Mocidades, como o 
EMECGRAN que ocorreu no mês de julho, possuem um 
papel importantíssimo na consolidação do ideal espíri-
ta-cristão na Terra. Neste mês de setembro, acontecerá 
mais um destes encontros de jovens espíritas: o XXV 
Encontro de Mocidades Espíritas de Santa Cruz 
(EMESC), que ocorrerá nos dias 27 e 28 e tem como 
tema “Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em 
mim”. 

 O tema do EMESC desse ano é uma das diretri-
zes trazidas à Terra por nosso irmão Paulo de Tarso. 
Paulo quis dizer que mantinha convicção tal nos ensinos 
de Jesus que seus atos eram moldados nas Leis divinas, 
logo ele vivenciava intensamente e com completa confi-
ança os ensinos do Mestre, transbordando sua bondade 
e fazendo de seus atos os Dele. E é precisamente este 
tipo de convicção que deve ser cultivada, a fim de que 
não fiquemos aprisionados às teorias, mas que possa-
mos praticar, vivenciar todas as lições. 

 Jesus foi o maior exemplo de perfeição que o 
Pai enviou à Terra e Ele não veio para ser servido, ao 
invés disso fez-se o servo de todos; não apenas falou, 
mas principalmente exemplificou na sua vida. Este 
Evangelho está conosco há mais de dois mil anos, po-
rém é considerado atual em nossas vidas, pois ainda 
não foi utilizado e o que não foi usado permanecerá no-
vo. 

 Não devemos nos enganar quanto ao que nos 
cabe fazer para que vija a verdadeira fraternidade entre 
os homens e para que todos possam alcançar o cora-
ção do Cristo – objetivo comum de todos nós, cristãos. 
O valioso recurso para que logremos elevado êxito será 
sempre a auto evangelização, possibilitando o “domínio 
das nossas más inclinações” e a busca pela Verdade 
através da vivência dos ensinos do Mestre. E, um dia, 
poderemos afirmar, plenos de certeza, como o Conver-
tido de Damasco: “Já não sou eu quem vive, mas o Cris-
to que vive em mim”... 

¹Epístola aos Gálatas, 2:20. 

(Blandina Gonçalves participa da Mocidade Ezequiel e 
colaborou com este Boletim) 

    



7 L U Z  &  V E R D A D E  SETEMBRO 2014  

 

“O Espiritismo vem abrir para a arte, no-
vas perspectivas, horizontes sem limites.”  

 
Léon Denis 

Surge a Nova EraSurge a Nova EraSurge a Nova EraSurge a Nova Era    

 O sol da esperança desbasta 
as trevas da ignorância. 
Pequenos grupos de servidores verdadeiros do Evange-
lho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis 
sobre os quais será erguida a Era Nova. 
 Sem alarde, em luta ingente, esses corações 
convidados constituem segurança para o mundo me-
lhor de amanhã. 
 Não obstante o vendaval, as ameaças do dese-
quilíbrio e o predomínio aparente das forças da violên-
cia, o bem, como fluido de libertação, penetra todo o 
organismo terrestre preparando o mundo novo. 
 Não engrossam as fileiras dos desanimados, 
nem aplaudem a insensatez dos perversos ou apoiam a 
estultícia dos vitoriosos da ilusão. 
Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes 

na verdade. São minoria, não, porém, grupo ao aban-
dono. Todos os grandes ideais da humanidade surgem 
em pequeninos núcleos, que se alargam em gerações 
após gerações. 
 O Cristianismo restaurado, por sua vez, é 
a Doutrina do amanhã, no enfoque Espírita, porque, 
enquanto a mensagem de Jesus teve de destruir as ba-
ses do paganismo para erguer o santuário do amor, o 
Espiritismo deve apenas erigir, sobre o Cristianismo, o 
templo luminoso da caridade. 
 Chamados para este ministério, não duvidam, 
alegrando-se por ter seus nomes inscritos, como diz o 
Evangelho, no livro do Reino dos Céus e serem conheci-
dos do Senhor. 
 [...] Filhos da alma, nunca desistam de fazer 
o bem, face ao aparente triunfo do mal em desgover-
no, em torno de suas vidas. Passada a tempestade, a 
luz volta a fulgir. A sombra é somente ausência da cla-
ridade. Não é real. Só Deus é Vida; somente o Bem é 
meta.                                

Livro: Momentos Enriquecedores 

Ensaios do COROCGRAN (Coral Espírita de Campo Grande)   Agora é no CELV! 

Sempre nos segundos e quartos domingos do mês, das 15h às 18h. Podem par,cipar todos os 

espíritas, de qualquer Casa, desde que par,cipem de alguma a,vidade ou grupo de estudos.  

 

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 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. 

 

Amadeu Ferretti - o amor pela arte 

(Evangelizador, esperantista, artista, médium) 

 O Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti 
criará um acervo de textos, imagens e histórias 
de nosso querido mentor, Amadeu Ferretti. 
Por isso, solicita imensamente a colaboração 
de todos que de alguma forma tiveram conta-
to ou sabem quem teve,   ou tem algum tipo 
de material que lembre de nosso querido com-
panheiro e trabalhador de nossa Casa espírita.  

As imagens e/ou textos serão digitalizados no 
CELV e devolvidos. Procurem Marylin, Mada-
lena, Cátia, Nathália, Simone ou Marilia. 

Mais informações ou envio de materiais, man-
dem para o email gaaf@celv.org.br.          
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – SETEMBRO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
01 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida”. Eduardo Jr. Ivete Zampa Francinete Costa 
08 Afabilidade e a doçura.  E.S.E., cap. IX, item 6. Lucenir Alves Francinete Costa Elias de Souza 
15 Amor materno e filial.  L.E., Q. 890 a 892 Solange Aguiar Maria Cecília Francisca Brilho 
22 A paciência.   E.S.E., cap. IX, item 7. Maxuel Pinheiro Virgínia Peixoto Maria Cecília 
29 As virtudes e os vícios.   L.E., Q. cap. XII, Q. 893 a 904 Sônia do Rosário Bete Bard Inês Marques 

TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
02 Amai-vos e instruí-vos – o trabalho na Casa Espírita. Wilson  

Longobucco 
Eduardo Ferreira Ricardo Teixeira 

09 Objetivo da obra. Autoridade da Doutrina Espírita. 
E.S.E., introdução, itens 1 e 2. 

Eduardo  
Ferreira 

Rosane Peixoto Erly Dimas 

16 Introdução ao estudo da Doutrina Espírita. 
L.E., introdução (inteira) 

Nathália Del Rey Eduardo Ferreira Maria Cecília 

23 Notícias históricas. Sócrates e Platão. 
E.S.E., introdução, itens 3 e 4 

Ricardo Teixeira Creusa Branco Elias de Souza 

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

Rosane Peixoto Célia Evangelista Erly Dimas 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
03 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida”: 

 Depressão à luz do Espiritismo 
Eduardo Ferreira Roberto Maia Nadja de Castro 

10 Afabilidade e a doçura. E.S.E., cap. IX, item 6. Creusa Branco Robson Santise Gleice Nara 
17 Faculdades morais e intelectuais do homem. 

L.E., Q. 361 a 366 
Allan de Souza Osmar Fernandes Creusa Branco 

24 Idiotismo e loucura. L.E., Q. 371 a 378 Fabio Ferreira Nadja de Castro Gleice Nara 
QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
04 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida”: 

 A força da vontade 
Nathália Del Rey Sônia Rosário Diana Hasler 

11 Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. 
E.S.E. Cap. XVI, itens 9 e 10. 

Wanderley Lima Gilésia Pieroni Francinete Costa 

18 A reencarnação. Justiça da reencarnação. 
L.E., Q. 166 a 171 

Gelson Paiva 
  

Simone Lima Lucia Helena S. 

25 Emprego da riqueza.  E.S.E., cap. XVI, itens 11 a 13 Célia Evangelista Luciene Bahiense Maria Eugênia 
SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 
05 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida”: 

 Viver, o primeiro e maior de todos os mandamentos 
Valmir Freitas Eduardo Ferreira Josélia Bento 

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

Ricardo Delamari Ingrind Tagomori Célia Evangelista 

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

Edineide Silva Marlene Macedo Nilbe Brilhante 

26 Anjos da guarda. Espíritos protetores, familiares e 
simpáticos.  L.E., Q. 489 a 521 

Felipe Neris Josélia Bento Íris Duarte 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Ciclo de Palestras:  “Em defesa da vida”: 
 As enfermidades  espirituais 

Ingrind  
Tagomori 

Edineide Silva Josélia Bento 

14 Evangelização juvenil – o Cristo em nós.    (DEF) Alessandro 
Campello 

Paulo Orli Jr. Neiva Jardim 

21 Duração das penas futuras.  L.E., Q. 1003 a 1009 Leni Mércia Alberto  
Milhomens 

Elias de Souza 

28 Não vades ter com os gentios.  E.S.E., Cap XXIV -itens 8 
a 10 

Sebastião 
Amorim 

Fabio Ferreira Cláudia Márcia 


