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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 

Estamos vivenciando uma época de crises em todas as partes do 

planeta, em todos os países. Existem países com crises polí,cas, 

outros com crises econômicas, ambientais, revoltas etc, mas as di-

ficuldades existem em todas as partes do mundo. 

O que não podemos nos esquecer é que Deus, nosso Pai, sem-

pre está no controle de tudo, e nos ama. Par,ndo desta verdade 

incontestável, e a de que nada acontece sem um propósito, pode-

mos concluir que tudo isso ocorre para nosso aprendizado e ama-

durecimento. 

Nas crises aprendemos a dar valor àquilo que possuímos, às 

pessoas que convivem conosco, a nossa saúde, ao aprendizado e a 

tantas outras oportunidades que Deus nos dá para evoluirmos. 

Muitos somente dão valor à saúde quando ficam doentes, outros 

quando pobres é que aprenderão a gastar corretamente o salário 

ao invés de esbanjar, e assim lembramos da famosa frase: 

“Quando não é pelo amor, é pela dor”. 

Que possamos, diante das dificuldades que o planeta passa, 

olhar para dentro de nós mesmos e procurar evoluir sempre, além 

de ajudar nossos irmãos a evoluírem também, porque somente 

assim construiremos o mundo de paz e amor que tanto sonhamos. 

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 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  
“Jesus e as Crianças - Vol. 1” 

 
Adeilson S. Salles  

 

 
Inspirado nos capítulos 1 a 5 da 

obra O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, de Allan Kardec, apresenta 
com emoção e leveza aos pequenos, 
ensinamentos de Jesus através de 
lindas histórias. São elas: As três reve-
lações, Meu reino não é deste mundo, 
Há muitas moradas na casa de meu 
pai, Ninguém poderá ver o reino de 
Deus se não nascer de novo, Bem-
aventurados os aflitos. Ótima opção 
de leitura para as crianças no Evange-
lho do Lar e rico material de apoio 
para as aulas de Evangelização Infantil. 

   
Dica da LIVRARIA 

 
“O Médico Jesus” 

 

O leitor se sentirá como alguém 
que está prestes a se consultar com o 
médico mais habilidoso de todos os 
tempos. Um encontro inesquecível que 
transformará para sempre. O leitor 
deve contar a Ele todas as suas dores, 
enfermidades e aflições, mas estar pron-
to também para ouvir as prescrições 
que o Médico Jesus tem a fazer. Cada 
página um remédio, cada lição uma ci-
rurgia interior realizada com o bisturi 
do amor. Escrito em linguagem simples 
e envolvente, O Médico Jesus extrai do 
evangelho os medicamentos que ajuda-
rão a curar a alma enferma, recuperan-
do assim a saúde integral. Muito mais do 
que curar corpos, o livro apresenta 
caminhos para a cura das emoções, 
tendo Jesus como o mais eficiente tera-
peuta que a humanidade conheceu. 
Jesus de Nazaré afirmou ser "o Cami-
nho, a Verdade e a Vida". O leitor en-
contrará neste singelo livro o caminho 
para a libertação de suas dores e a ver-
dade sobre suas doenças. E desde que 
se submeta à evangelhoterapia, sua vida 
será rica de bênçãos espirituais em fa-
vor da saúde e da paz. 

  
José Carlos De Lucca 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
TRABALHO NOSSO 

 

Serve com alegria, não reclames da prova... 
Persevera na fé, esquece toda mágoa... 
Opõe o bem ao mal, vive com otimismo. 
Vigia os pensamentos, ama com desapego. 
Resiste à tentação, aprende com o revés... 
Eis alguns pontos básicos em que a paz se alicerça. 

 
Irmão José 

Do livro: Pão da Alma. Carlos A. Baccelli 
 

... & Verdade 
 

CORRUPÇÃO 
 

Os índices de corrupção no mundo são assustado-
res. 
Isso tem suscitado muitos questionamentos sobre 

as razões desse comportamento do homem. 
Como o Cristianismo ensina um comportamento 

diametralmente oposto, o índice de corrupção deveria 
ser muito pequeno nos países cristãos. 
O apóstolo Pedro, em sua segunda carta aos cris-

tãos, aborda dois aspectos desse comportamento. 
Num deles, coloca a corrupção como vencedora, e o 
que a pratica como vencido por ela, consequente-
mente seu escravo. O outro aborda a responsabilida-
de do cristão que não resiste à sedução dos interes-
ses materiais. Envolve-se em ato de corrupção e fica 
numa situação pior, devido à consciência  de estar 
agindo em desacordo com os ensinamentos evangéli-
cos e, portanto contrariando às leis de Deus. 
O Espiritismo nos apresenta uma explicação lógica 

para esse comportamento humano inadequado. Sem 
dúvida, a prática da corrupção é uma das consequên-
cias do egoísmo, tema que é estudado nas questões 
913 até 917 de O Livro dos Espíritos. 
Ensinam-nos os Espíritos que todos os males de-

correm do egoísmo, imperfeição moral que não dimi-
nui com o desenvolvimento intelectual. Ao contrário, 
pode até fortalecer-se, porque o homem vislumbra a 
possibilidade de usar a sua inteligência, conhecimen-
tos e habilidades para atender aos seus interesses 
pessoais, portanto, de satisfazer ao egoísmo. 
Como pode a Doutrina Espírita colaborar na erradi-

cação da corrupção? 
O conhecimento espírita desperta no homem a 

consciência de que reencarna para progredir, princi-
palmente no campo moral. Ele compreende que não 
progredirá se não combater as imperfeições, os defei-
tos morais, sobretudo o egoísmo. 
Enquanto o egoísmo exercer forte influência sobre 

as ações do ser humano, dificilmente a corrupção 
deixará de existir. 
No futuro, quando a Humanidade conhecer os ensi-

namentos de Jesus e praticá-los, a corrupção desa-
parecerá e a justiça social deixará de ser um sonho, 
uma esperança, para se transformar em realidade. 

 
Revista Reformador, março 2006. 

Divulgação 

HOMEM E DEUS - Cons-
truindo a felicidade 

 
De José Luiz Codotta 

 
“ A b o r d a 
i n f o r m a -
ções impor-
tantes que 
p rocuram 
alertar o 
h o m e m 
quanto às 
suas possi-
bilidades e 
potenciali-

dades benéficas dentro da 
caminhada evolutiva”. 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

 

Em nossa Biblioteca você 
encontra livros, revistas, pe-
riódicos e DVDs espíritas 
para empréstimo. A Bibliote-
ca funciona na Sala 02 e  
atende todos os dias, antes e 
após  as Reuniões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de   
novos voluntários. 

Sempre uma 

boa opção! 

Preço : R$ 15,00 

(cada) 



    
 

“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 R. dos Santos    
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 - Denilda Vandete de Avila Souza    
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 V. 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 Guedes da Silva    
30 - Célia Regina Martins e Souza    
30 - Fabio do Couto Ferreira    

Diretoria de Assistência e Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações:  

Em julho/2015, recebemos:  284kg de alimentos,  1041 peças de rou-

pas,  143 pares de calçados,  29 bolsas/cintos,  80 materiais de higiene e 

limpeza, 23 cobertores, 63 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 avali-
ação. 

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 ,rar suas dúvidas. 

• Alberto Rabelo Correa 

• Fabiano Anacleto da Cunha 

• Maria de Fá2ma Faria Andrade 

• Mônica de Souza Corrêa San-

tos 

• Pablo Vilson Romão 

• Priscila Pinto Ariston 

• Raimundo Ferreira Leite 

• Regina Mostavenco de Oliveira 

• Rodrigo Rodrigues de Oliveira 

Santos 

• Telmo José Dias Braga 
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Ins2tuições Espíritas aniversariantes 
 

06/09/1971 – Assoc. Divulgadora do Livro Espírita. Est. do Realengo, 984 – Padre Miguel - 44 anos; 
08/09/1965 – C. E. Apóstolo do Bem. Rua Gabriel Bernardes, 30 – Santa cruz – 50 anos; 
22/09/1993 – C. E. Alvorada Nova. Rua do Governo,1040 – Realengo – 22 anos; 
23/09/1947 – C. E. Prece aos Sofredores. Rua do Tintureiros,341 – Bangu – 68 anos; 
30/09/1956 – Assoc. E. Pedro Ernesto. Rua Temístocles Sávio, 73 – Mag. Bastos – 59 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 pla-
neta. No entanto, para isto, precisa-
mos de parcerias e a principal é 
com você. Para que o mundo co-
nheça a mensagem libertadora do 
Espiritismo, precisamos de sua aju-
da. 

Por este motivo criou o Clube da Fraternidade, pois não veicula 
propagandas que disseminam 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 estare-
mos 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 generosida-
de 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), preencha o formulário no site ou li-

gue para: (21) 2461- 1400 ou 2478-1400. 

10 de setembro 
Dia Mundial de  

Prevenção ao Suicídio 
 

RESPEITEMOS A VIDA 

SUICÍDIO, NÃO! 
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Mensagem mediúnica 
 

 

TRABALHADORES DO BEM 
 

Meus queridos trabalhadores espíritas. 
Que Jesus abençoe todos vocês. 
É com grande alegria que venho dizer a todos os trabalhadores do bem, a imensa felicidade de ver 

que os trabalhos são feitos com muito amor e carinho para com os nossos irmãos necessitados. Sabe-
mos que o momento é delicado e cabe aos espíritas principalmente dar o exemplo do trabalho no bem. A 
boa oração, tão importante neste momento da humanidade... Vamos, companheiros, erguer a bandeira 
da paz, porque sabemos que tudo passa. É só um momento que passa. E breve estaremos todos alegres 
festejando com Jesus.     

Que o amado Jesus esteja sempre nos corações dos amigos. 
Que assim seja. 
 
 

Psicografia recebida no CELV, na reunião de desobsessão em 11/08/2015. 

  

      “A bondade e a compaixão devem sempre acompanhar o compor-
tamento do verdadeiro espírita que se disciplina através do conheci-
mento do Espiritismo, a Doutrina que se caracteriza pelo conhecimen-
to intelecto-moral, tendo, porém, como bandeira a caridade.” 

                                                                                             (Divaldo Franco)  

Evangelho no Lar e no Coração 
 

“Trabalhemos pela implantação do Evangelho no Lar, quando estiver ao alcance de nossas  possibilida-
des. (...)Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a ex-
periência terrestre nos pode oferecer.” 

ESDE 

Grupo novo: aos sábados, de 9h até 10h30min 
 

GELCOM  

(Grupo de Estudo dos Livros Complementares) 

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

no de Miranda. 
 

GELCOM  

(Grupo de Estudo dos Livros Complementares) 

Sempre aos sábados, 16h30min. com Estudo das obras de André Luiz. 

Os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens; é pelos seus vícios que prejudicam 
uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interes-

ses produzirá incessantemente misérias. 

 “Boas leis contribuem, sem dúvida, para o melhoramento do estado social, mas são impotentes para assegurar a 
felicidade da humanidade, porque apenas comprimem as más paixões, mas não as aniquilam; são antes repreen-
sivas do que moralizadoras; reprimem atos maus, que se tornam mais salientes, sem lhes destruir as causas. 

Além disso a bondade das leis está em relação com a bondade dos homens; enquanto estes estiverem domina-

dos pelo orgulho e egoísmo, farão leis, que aproveitem às ambições pessoais (...)”    (Obras póstumas - Preâmbulo -  

“Credo espírita”) 



Aos sábados 
Infância & bebês -  15h 

Grupo de Pais/responsáveis - 15h 
 

Durante as reuniões públicas - Infância   
 

Quartas e sextas-feiras - 20h 

Domingos - 9h 
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Convite à Evangelização Espírita 

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 

Quando você ensina, TRANSMITE. Quando você educa, DISCIPLINA. 

Mas quando você evangeliza, SALVA. (Amélia Rodrigues) 

Convidamos  a todos para mais um aniversário 

68 anos da Mocidade Espírita Ezequiel 

&  &  &  &      

8 anos do Grupo de Arte  E. Amadeu Ferretti 

“Evangelizar, semear, cultivar. Uma tarefa de amor.” 

Venha comemorar conosco. Sábado, 12 de setembro, às 17h 

Conversa para quebrar tabu e salvar vidas! 

Muito se fala em depressão, bipolaridade, mas não sobre suicídio. Os jovens recebem muito pouco apoio para 
falar sobre suas dúvidas existenciais.  

 

Não é fácil identificar alguém que esteja pensando em cometer suicídio, pois os sinais muitas vezes são confu-
sos. Dependendo do contexto, falta de perspectivas, dificuldade de comunicação e isolamento – querer ficar sozi-
nho ou ser desprezado por grupos sociais – são alguns fatores que podem levar o sujeito ao limite. É preciso estar 
atento quando alguém faz menção ao assunto. 

A taxa de suicídios vem crescendo a cada ano no Brasil. De 1990 a 2010, o número de casos envolvendo jo-
vens entre 15 e 24 anos aumentou 60% de   acordo com o  Ministério da Saúde. (Parte extraído do site do CVV – 
Centro de Valorização da Vida (tel. 144) http://www.cvv.org.br) 

“A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão 
ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio”. ( Evangelho S. o Es-

piritismo, capitulo 5 - itens 14 a 17) 

 Transmita amor, coragem e fé a todos que, em momentos difíceis da vida, necessitam de 
apoio para o seu refazimento moral. 
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A CONQUISTA DE SI MESMO 
 
A aquisição da consciência demanda tempo e esforço hu-

mano, tornando-se o grande desafio do processo da evolu-
ção do ser. Surgem-lhe os pródromos, na fase do instinto, 
abrindo espaço para a razão, como fenômeno natural do 
desenvolvimento antropológico-psicológico-sociológico da 
criatura. O discernimento do bem e do mal, do certo e do 
errado, e as aquisições ético-morais aparecem, como se 
fossem o medrar espontâneo da essência divina de que é 
constituído o Espírito; todavia, o aprimoramento e a pro-
fundidade desses valores dependem do empenho, do inte-
resse, das realizações de cada um. 

(...) A libertação dessa consciência doentia facilita o 
entendimento do mecanismo da responsabilidade no com-
portamento que estabelece o lema: A cada um conforme 
os seus atos, segundo ensinou o Terapeuta Galileu. 

Senhor do discernimento, o homem descobre que co-
lhe de acordo com o que semeia, e que tudo quanto lhe 
acontece, procede, não tendo caráter castrador ou puniti-
vo. Sente-se estimulado a gerar novos futuros efeitos, agin-
do com consciência e produzindo com equidade. Tal con-

duta proporciona-lhe a alegria que provém da tranquilidade 
da realização, considerando que sempre é tempo de repa-
rar, e postergação é-lhe prejuízo para a economia da sua 
plenificação. 

O homem que se conquista supera os mecanismos de 
fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e 
outros, para enfrentar-se sem acusação. sem justificação, 
sem perdão. Descobre a vida e que se encontra vivo, que 
hoje é o seu dia, utilizando-o com propriedade e sabedoria. 
[...] 

Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto Ele fez, 
se se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à reali-
zação. Para tanto, necessário seria a fé em si mesmo, nos 
valores intrínsecos, que seriam desenvolvidos a partir do 
momento da opção. Francisco de Assis, o santo, assim quis 
e o conseguiu. Apóstolos do bem, da ciência e da fé, do 
pensamento e da ação quiseram, e o lograram. Homens e 
mulheres anônimos entregaram-se aos ideais que lhes vita-
lizaram as existências e, superando-se, autoconquistaram-
se. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer 
para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais 
morrer... 

Em setembro tem o... Em setembro tem o... Em setembro tem o... Em setembro tem o... IV GEARTEIV GEARTEIV GEARTEIV GEARTE    

O Grupo Espírita Amadeu Ferretti (GEAF) irá nos proporcionar mais uma tarde agradá-
vel e muito festiva, será no domingo 27/09/2015, a partir das 14h. 

No dia haverá apresentações artísticas diversas a nos envolver e confortar!  

O Grupo Espírita fica à Rua Potiraguá, 290. Bairro Santa Rita / Campo Grande - RJ 

Participe e venha prestigiar os espíritas artistas e a Arte Espírita. Mais informações em 
nosso Mural. 

““““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 

Grupo de Poesia Espírita no Celv 

Trata-se de um  setor do GAAF  que  se  volta para a arte literária, 
um ponto de encontro mensal daqueles que sabem o  valor  e  a  impor-
tância  da  poesia  para  a evangelização dos nossos corações.  

O grupo reúne-se toda segunda sexta-feira do mês,          

Das 20h às 21h30min, na sala 12.   
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – SETEMBRO de 2015 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 “Ciclo de palestras: em defesa da vida”.  Depressão. Gelson Paiva Ivete Zampa Francinete Costa 

14 Muito se pedirá àquele que muito recebeu. 
E.S.E., cap. XVIII, itens 10 a 12 

Maxuel Pinheiro Francinete Costa Francisca Brilho 

21 Uniões antipáticas.  L.E., Q. 939 e 940 Nathália 
Del Rey 

Maria Cecília Elias de Souza 

28 Ao que tem, se lhe dará.  E.S.E., cap. XVIII, itens 13 a 15 Alberto 
Milhomens 

Inês Marques Aida Milhomens 

 TERÇA-FEIRA – TARDE – 17h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Causas atuais das aflições. E.S.E., cap. V, itens 4 e 5 Eduardo 
Ferreira 

Josélia Bento Erli Dimas 

08 “Ciclo de palestras: em defesa da vida”.  
Construamos a paz. 

Frederico 
Montana 

Tânia Cristina Diana Hasler 

15 Relações de simpatias e antipatias entre os espíritos. 
L.E., Q. 291 a 303 

Inês Marquês Tânia Cristina Tânia Maria 

22 Causas anteriores das aflições. E.S.E., cap. V, itens 6 a 10 Sebastião 
Amorim 

Diana Hasler Erli Dimas 

29 Faculdades morais e intelectuais do homem. 
L.E., Q. 361 a 366 

Alberto 
Milhomens 

Rosane Peixoto Tânia Maria 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida 
por um malfeitor? Cap XI item 15 

Nadja de Castro Roberto Maia Erli Dimas 

09 “Ciclo de palestras: em defesa da vida”. 
Pensamento evangelizado. Corpo são, mente sã. 

Valmir Freitas Robson Santisi Creusa Branco 

16 Gozo dos bens terrenos. Necessário e supérfluo. 
L.E., Q. 711 a 717 

Eduardo 
Ferreira 

Marilene Soares Nadja de Castro 

23 Retribuir o mal com o bem.  E.S.E., cap. XII, itens 1 a 4 Vítor Velasco Fabio Ferreira Robson Santisi 

30 Privações voluntárias.  L.E., Q. 718 a 727 Beti Brisse Creusa Branco Marilene Soares 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Transmissão oculta do pensamento. L.E., Q. 419 a 421 
  

Regina Ferreira Luciene Bahiense Francinete Costa 

10 “Ciclo de palestras: em defesa da vida”. 
Espiritismo e meio ambiente. 

Nathália Del Rey Simone Lima Maria Inês 

17 Poder da fé. A fé religiosa – condição da fé inabalável. 
E.S.E., cap. XIX, itens 1 a 7 

Joana Laura Gilésia Pieroni Diana Hasler 

24 Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e 
atos.  L.E., Q. 456 a 472 

Icléia Souza Sônia Rosário Fernanda Portugal 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Marcha do progresso.  L.E., Q. 779 a 785 Glauber Brittes Célia Evangelista Nilbe Brilhante 

11 “Ciclo de palestras: em defesa da vida”.   
Viver, o maior de todos os direitos. Pena de morte, eutanásia. 

Wantuil de 
Castro 

Ingrind Tagomori Josélia Bento 

18 Fora da caridade não há salvação.  E.S.E., cap. XV, item 10 Nilbe Brilhante Fabio Ferreira Beti Brisse 

25 Progresso da legislação humana. Influência do Espiritismo 
no progresso.  L.E., Q. 794 a 802 

Ricardo 
Delamari 

Josélia Bento Ingrind Tagomori 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Aliança da ciência e da religião. A Nova Era. 
E.S.E., cap 1, itens 8 a 11 

Sônia do 
Rosário 

Simone Lima Cláudia Márcia 

13 “Ciclo de palestras: em defesa da vida”. 
Viver, o maior de todos os diretos. 

Cleide Araujo Fabio Ferreira Ingrind Tagomori 

20 Compromisso e missão do Espírito Espírita Cristão no  
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.        (DEF) 

Josélia Bento 
(DEF) 

Fabíola Coutinho Keila Freitas 

27 Parecenças físicas e morais.  L.E., Q. 207 a 217 Sebastião 
Amorim 

Josélia Bento Elias de Sousa 


