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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um volun-
tário. Procure o Balcão de Atendi-
mento de nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cris-
tã Vicente Moretti 
• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  
de Otávio 

Editorial 

Quantas vezes Chico Xavier chorou abraçado a mães e pais que o 

procuravam tocados pela profunda dor da “perda” dos filhos amados. 

Por vezes, Chico chegava a dizer que a dor de uma mãe que enterra o 

filho é tão grande que não possui nem nome, ao contrário do que ocorre, 

por exemplo, com um filho que perde o pai (órfão) ou a mulher que per-

de o esposo (viúva). Na grandeza e sensibilidade de seu coração, Chico – 

exemplo de cristão-espírita – sabia que aquele não era momento de dou-

trinação, mas do socorro imediato, do abraço, do aconchego, do par,lhar 

o sofrimento, do chorar junto até, para que aquela imensurável dor se 

tornasse pelo menos mais suportável, menos dilacerante àquelas criatu-

ras. Muitas daquelas mães e daqueles pais que um dia o procuraram po-

dem até não ter mais regressado a uma Casa Espírita, por terem seus co-

rações vinculados a outras orientações religiosas, mas, certamente, ja-

mais se esqueceram do que encontraram junto a um espírita no momen-

to mais diHcil de suas vidas: o amor cristão que nos une a todos. 

Neste instante em que o Brasil se vê abalado pela desencarnação de 

mais de 230 jovens, ví,mas de um incêndio numa casa noturna de Santa 

Maria (RS), que não nos atenhamos em especular, sobretudo em público 

– dada a delicadeza do momento –, sobre as possíveis causas pretéritas 

que teriam engendrado o faLdico acontecimento que reuniu aqueles co-

rações juvenis e seus familiares em experiência tão dolorosa. Embora 

saibamos, à luz da Doutrina, que tais causas existem, que busquemos, 

contudo, antes de qualquer coisa, tal como fazia Chico Xavier, trazer es-

ses irmãos ao regaço de nosso peito, na certeza de que também o Cristo, 

ao tomar conhecimento da morte de Lázaro e diante das lágrimas que 

caíam dos olhos de Maria, a irmã do amigo, e de outros que com ela esta-

vam, igualmente se sensibilizou e com eles chorou (João, 11: 32-35). 

A todos que, se encontram abalados pela separação, temporária – 

sabemos – dos entes amados, dedicamos a nossa prece e o nosso abraço 

fraternal. Que Deus fortaleça o espírito nesta hora e que seus entes que-

ridos, na nova realidade da vida em que se encontram, possam igualmen-

te ser envolvidos nessas vibrações de carinho de tantos corações que se 

irmanam em solidariedade. 

Que Jesus, nosso Mestre, amigo e irmão, ampare a todos. 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

• Reuniões Públicas e Passes 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 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. 
 
• 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 
Quintas-feiras – 10h30min 
 
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 
Sábados – 17h (primeiros, segundos e terceiros). 



� Vídeo Divulgação 

Teremos início das exibições 
de 2013: novos vídeos com 
seminários, vídeo aulas e 
entrevistas sobre a Doutrina 

Espírita com diversos expositores do Brasil. 
Participe. 
Exibição: FRANCISCO DE ASSIS 
 Nossa primeira exibição de 2013 
será com Divaldo Franco, médium e tribuno 
espírita, que nos oferece, neste empolgan-
te Seminário, uma incomparável sinfonia de 
bênçãos, apresentando com júbilo e grati-
dão profunda, a vida notável de Francisco 
de Assis, o cantor da alegria e da paz, o 
pobrezinho de Deus. Faz uma viagem inte-
ressante através da história da Igreja Cató-
lica desde os seus primórdios, abordando 
momentos cruciantes, com ricos aponta-
mentos acerca das intrigas, traições, pai-
xões, que a evolviam, principalmente no 
apogeu do século XII, apresentando as 
profecias que anunciaram a volta de Fran-
cisco ao cenário terrestre. Apresenta, de 
maneira comovedora, fatos marcantes da 
vida do santo, utilizando painéis plenos de 
luz e beleza, para retratar a força e a ener-
gia que moviam o Apóstolo da paz em 
direção ao ideal de renovar a Igreja, aproxi-
mando-a mais do Evangelho do Cristo.  

 
Exibição, Terça-feira, 19/02/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 

� CELVINHO e sua dica de 

leitura  
“O Mundo dos Bone-
cos de Papel” 
Autor: Andrei Moreira 
 
O livro é uma sensível 
contribuição para o 

trabalho com as diferenças que se apre-
sentam nas questões sexuais e afetivas. 
Que promove, por metáforas, a inclusão e 
a alteridade, por meio da aceitação e valori-
zação dos diferentes e das diferenças. É 
um texto que fala à razão e ao coração, e 
pode ser lido individualmente ou em grupo, 
permitindo inúmeras intervenções pedagó-
gicas, tais como o teatro, o desenho, a 
narrativa de vida e os jogos educacionais. 
Esperamos que gostem! 

 
“Temos que trabalhar a mente infanto-
juvenil para ver as coisas do mais alto, 

preparando uma nova geração que ame e 
compreenda.” 

���� Sugestão de Leitura 
 
      Nossa sugestão para este 
mês é o livro “Pelos caminhos 
da educação” que tem como 
objetivo auxiliar pais e educado-
res a entenderem o que leva à 
violência entre crianças e jo-
vens dentro da sala de aula. 
Nesta obra, a autora Nadja do 

Couto Valle esclarece de que maneira se deve 
abordar o assunto, os motivos, e quem são os 
autores, coautores e vítimas desse processo. 

Pelos caminhos da educação – Bul-
lyng, Cyberbullyng e Dependências é resul-
tado de pesquisas e reflexões sobre os três 
assuntos. 

A educação permite ao homem que ele 
se torne um ser melhor a partir da aquisição e 
vivência de conhecimentos morais e intelectu-
ais. A conquista desses conhecimentos acon-
tece principalmente nas relações familiares e 
escolares. 

O livro tem 211 páginas, é editado pela 
Novo Ser, e pode ser encontrado em qualquer 
livraria Espírita. 
 

 
Avisos da Biblioteca / CELV 

• Devoluções em dia 
Pedimos aos nossos usuários, que, por 

favor, mantenham suas devoluções em dia. O 
número de devoluções atrasadas é muito gran-
de, gerando uma espera aos outros usuários. 
É importante a observação da data de devolu-
ção. Verifiquem em suas casas, se algum livro 
ou DVD não está esquecido para ser devolvi-
do. 

 
Fragmentos de Luz... 

Destino 
 
- O destino está escrito? 
- No absoluto, sim. Caminhamos para Deus. 
- E no relativo? 
- Semeamos hoje o que colheremos amanhã. 
- O que colheremos hoje? 
- A semeadura de ontem. 
- Sempre pensei que nosso destino fosse um 
livro pronto. 
- É um livro de páginas em branco. 
- Deus escreve? 

- Nós o escrevemos com nossas ações. 
- Cada vida, uma nova edição? 
- Que devemos melhorar sempre, atenden-
do à evolução. 
- Chegaremos ao livro perfeito? 
- Sim, quando cumprirmos os desígnios de 
Deus! 
 

Richard Simonetti 
Do livro: Trinta Segundos. 

 
... & Verdade 

Infância 
 
A infância é o sorriso da existência no 

horizonte da vida. 
Representa esperança que o pessi-

mismo não pode modificar. É mensagem de 
amor para o cansaço no refúgio do desen-
canto, a fulgir no sacrário da oportunidade 
nova. 

É experiência em começo que nos 
compete orientar e conduzir. 

É luz a agigantar-se aguardando o 
azeite do nosso desvelo. 

É sinfonia em preparação... nota soli-
tária que o Músico Divino utilizará na suces-
são dos dias para a grande mensagem ao 
mundo conturbado. 

Atendamos o infante oferecendo, à 
manhã da vida, a promessa de um futuro 
seguro. 

Nem a energia improdutiva; 
Nem o carinho pernicioso; 
Nem a assistência socorrista prejudici-

al às fontes do valor pessoal; 
Nem a negligência em nome da confi-

ança no Pai de Todos; 
Nem a vigilância que deprime; 
Nem o arsenal de descuidos em res-

peito falso ao futuro homem... 
Mas, acima de tudo, comedimento de 

atitudes com manancial farto de recursos 
pessoais e exemplos fecundos, porquanto, 
as bases do futuro encontram-se na criança 
de hoje, tanto quanto o fruto do porvir dor-
mita na flor perfumada de agora. 

Cuidemos do infante, oferecendo o 
carinho fraterno dos nossos recursos, confi-
ados de que, um dia, seremos convidados a 
oferecer ao Pai Misericordioso o resultado 
da nossa atuação junto àquele cuja guarda 
esteve aos cuidados do nosso coração. 

 
Bezerra de Menezes 

Do livro: Compromissos Iluminativos, 
psicografia Divaldo Pereira Franco. 
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���� Diretoria de Assistência e Pro-

moção Social - DAPSE 
 

      Agradecemos aos Srs. Associados 
e frequentadores do CELV e lembra-
mos quanto são importantes suas doa-
ções para que possamos atender às 
famílias acolhidas por nossa Casa. 
• Em dezembro/2012, recebe-

mos: 398 kg de alimentos, 3416 peças 
de roupas, 172 pares de calçados, 53 
bolsas / cintos, 186 materiais de higi-
ene e limpeza. Outros donativos: 82 e 
R$ 150,00 (doações em espécie).  No 
Bazar foram arrecadados R$ 1.337,10. 

    
 

“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, agra-
deça a Deus por esta 
oportunidade, sorria, 
abrace. 
      Aproveite este mo-
mento para ser feliz, a 
felicidade é feita de 

momentos inesquecíveis. Feliz aniver-
sário! 
 
FEVEREIRO 
01 - Tayná Seixas da Silva Oliveira    
02 - Risemir Corrêa França    
02 - Vera Lúcia de Souza Costa    
04 - Darcio Pereira Ranauro    
07 - Ricardo J. Teixeira da S.  Junior    
09 - Carmelita Toledano    
09 - Diana Tavares de Oliveira Hasler    
09 - Moacir de Oliveira Rodrigues    
12 - Marilene Araujo dos Santos    
13 - Denis Thiago Santos de Barros    
13 - Diego de Aguiar Guimarães    
15 - Lúcia Helena Salvador Fioretti    
15 - Marco Antonio Nunes Alves    
15 - Renata da Silva Godinho    
17 - Maria Noêmia dos Santos    
24 - Luciene Bahiense Moreira    
25 - João Batista Garcia   
 
���� Você precisa conversar? 

      Importante sa-
ber que, nossa Casa 
oferece atendimen-
to fraterno a todos 
os que desejam con-
versar, aliviar o 

coração, aliviar seus momentos de in-
compreensão, de equívocos, e lembrar 
sempre das sublimes palavras, tantas 
vezes repetidas: “Vinde a mim, vós que 
estais cansados e aflitos e eu vos alivi-
arei. ”Nossas mãos, nossos braços se 
abrem em sua direção para ajudá-lo a 
caminhar com mais fé e esperança. 
Não se sinta sozinho, ou esquecido do 
Pai misericordioso. 

Se precisar, procure este servi-
ço, todos trabalhamos em nome do 
Divino Mestre. Procure o balcão de 
atendimento ou nossa recepção e soli-
cite uma entrevista fraterna. 

���� Atenção: Coordenadores e 

Dirigentes: “Termo de Adesão”  

    A Diretoria do CELV lembra a 
necessidade e obrigatoriedade do 
preenchimento anual do Termo de 
Adesão ao Serviço Voluntário 

(conforme Lei do Serviço Voluntá-
rio nº 9608 de 18 de fevereiro de 
1998). Procurem a Diretoria ou 
peguem as fichas na Livraria, e 
orientem seus companheiros para 
o devido preenchimento. Lembra-
mos que todos devem assinar o 
Termo, os antigos voluntários, 
bem como aqueles que chegam 
agora para nos auxiliar. O termo 
deve ser atualizado anualmente 

no mês de janeiro, de acordo com 
o Estatuto (capítulo 3, artigo 9º, 
item F). 

CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 
 
A Diretoria Colegiada do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Diretor 

Administrativo, e de acordo com o que dispõe os Art. 14°, Parágrafo 1º e Art. 
15°, alíneas “b” e “c” do Estatuto do CELV em vigor, por este EDITAL, convo-
ca os Senhores Associados efetivos e beneméritos, em pleno  gozo de seus 
direitos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – AGO, em sua 
sede, a Rua Vitor Alves,  226, em Campo Grande, RJ, no dia 23 de fevereiro 
de 2013, às 17 h, em 1ª Convocação com presença da maioria absoluta dos 
associados ou, às 17h 30min, em 2ª Convocação com a presença de qual-
quer número dos associados acima mencionados, para deliberarem sobre a 
seguinte “Ordem do Dia”: 
 

a) Tomar conhecimento do Relatório Administrativo e do parecer do Con-
selho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Receita e da 
Despesa, e a prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício de  01 
de janeiro a 31 de dezembro de 2012, analisá-los e aprová-los.  

 
b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as 

prescrições legais, estatutárias e regimentais.  
 

Rio de Janeiro, 22  de dezembro de 2012.  
 

Flavio Palhares Peixoto 
Diretor Administrativo 

 
“É na caridade que deveis procurar a 
paz do coração, o contentamento da 

alma, o remédio para as aflições”.   
 (E.S.E – cap.13) 
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Notícias do Movimento 

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

Aniversariantes 
10/02/1988 - Grupo E. Fraternidade Irmão 
Abrahão. Rua Zopiro Goulart, 351 –  Jabour – 
Senador Camará – 25 anos; 

13/02/1921 – C. E. Amor à Verdade. Rua Felipe 
Cardoso, 922 – S. Cruz – 92 anos; 

14/02/1962 – Soc. E. Francisco de Assis. Rua 
Uruquê, 200 – Jd. Água Branca – Realengo – 51 
anos; 

21/02/1982 – Escola Central da Campanha do 
Quilo. Rua Murupê, 367 – Paciência – 31 anos. 

 
 
 
 
 

OUÇA NOSSAS PALESTRAS  
DOUTRINÁRIAS PELO SITE 

WWW.CELV.ORG.BR 
 

* Segundas, Quintas e Domingos: 
09h; * Quartas e Sextas: 20h. 

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

Evangelho no Lar e no Coração 

     “Trabalhemos pela 
implantação do Evan-
gelho no Lar, quando 
estiver ao alcance de 
nossas possibilidades. 
(...) Trazer as clarida-
des da Boa Nova ao 
templo da família é 
aprimorar todos os 

valores que a experiência terrestre nos pode 
oferecer.” 

(Bezerra de Menezes) 

(Busque informações em nosso 

balcão de atendimento) 

� � � � Evangelização da Família – DEF 
Evangelização da Família -  A evange-

lização infantil, dos pais e da juventude, que 
acontece todos os sábados,  retornará no 
dia 16 de fevereiro de 2013, terceiro sábado.  

Infância & Pais – 15h / Juventude & 
Pais – 17h.    Aguardamos a família espírita 
neste ano para apertar mais este laço.  
����    A Evangelização nas reuniões dou-
trinárias 

 A Evangelização infantil, que ocorre 
durante as reuniões doutrinárias de domin-
go, quartas e sextas-feiras, retornará a partir 
do dia 13 de fevereiro. Pedimos aos Pais ou 
responsáveis que procurem a evangelizado-
ra de cada dia especifico. 
 
“O melhor é viver em família, e família 
feliz é família com Jesus, evangelize!” 

� � � � Convite para voluntários: Depto de 
Multimeios – DMM 

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 quinze dias.  

No mês de FEVEREIRO os encontros 
serão nos dias 01 e 15, sempre às 08h. 
Participe, colabore!  

� � � � Rádio Rio de Janeiro – A Emissora da 
Fraternidade 

Única Rádio Espírita de nossa cidade, Rio 
de Janeiro. Possui uma ampla programação, 
com destaques para: manhã na Rio, espaço 
jovem, esperanto, falando de espiritismo, luz 
na penumbra e muitos outros. 

Você pode ouvir pelo rádio 1400 Khz AM ou 
a c e s s a n d o  h t t p : / /
www.radioriodejaneiro.am.br/  

Acesse nosso site 
www.celv.org.br  

 
Lá  você pode ler e baixar nosso       

 Boletim mensal. 

IX Treinamento para IX Treinamento para IX Treinamento para IX Treinamento para     
Evangelizadores EspíritasEvangelizadores EspíritasEvangelizadores EspíritasEvangelizadores Espíritas    

Da Infância e Juventude / CELVDa Infância e Juventude / CELVDa Infância e Juventude / CELVDa Infância e Juventude / CELV    
 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO  →    17/03/2013    17/03/2013    17/03/2013    17/03/2013    

Aguarde mais informações em Aguarde mais informações em Aguarde mais informações em Aguarde mais informações em 
nossos murais e no site nossos murais e no site nossos murais e no site nossos murais e no site 
www.celv.org.brwww.celv.org.brwww.celv.org.brwww.celv.org.br    

CENTRO ESPÍRITA “LUZ E CARIDADE DE 
SANTA CRUZ” 

Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro – 
RJ, Tel.: 3395-0509 

E-mail: celc_sc@ig.com.br 

1 5 º   P E P E M 

Plantão Espiritual no Período Momesco 
De 09 a 12 de fevereiro de 2013 
Palestras abertas ao público 

 
Das 8h30min às 10h, haverá palestras com 
temas da COMEERJ – Confraternização das 
Mocidades Espíritas do Estado do Rio de 
Janeiro, cujo tema central é “NO TEU CORA-
ÇÃO, UMA SEMENTE. QUE FRUTOS DA-
RÁ?”. Veja a programação: 
 
09/ 02/ 13 (Sábado): “Jesus, o Jardineiro 
Divino” - Responsável: Edilce Magalhães 
Freitas do Valle 
 
10/ 02/ 13 (Domingo): “A preciosa semente” -  
Responsável: Lezier da Silva Gusmão de 
Abreu 
 
11/ 02/ 13 (Segunda): “Ide e frutificai” - Res-
ponsável: Maria de Fatima Garcia Moscoso 
 
12/ 02/ 13 (Terça): “No teu coração, uma 
semente. Que frutos dará?” - Responsável: 
Erika Ferraz Ueoka Machado dos Santos. 

� � � � Aviso do departamento de Assuntos 
Mediúnicos 

Estão arquivadas, na Biblioteca do 
CELV, várias psicografias que foram recebi-
das em nossas reuniões mediúnicas direcio-
nadas  para o público. Portanto, convidamos 
os frequentadores desta Casa para que 
procurem a Biblioteca, nos dias das reuni-
ões  públicas, e vejam se não se identificam 
com  algumas dessas mensagens. 

Passeio à Ilha Grande 
(Abraão) 

 

Data: 23 de março de 2013 
Horário: 7 horas 
Local de saída: Rua Vitor Alves, 431 
(Teatro Artur Azevedo) 
Incluso: Ônibus com ar, hospedagem na 
Pousada LONIER com café da manhã, pas-
seio de Saveiro e almoço na ilha. 
Informações: Sebastião Amorim — 2412-
8478/ 9219-8336 
 
Em benefício do Hospital Pedro de 

Alcântara (Espírita) 
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Um pouco de poesia espírita, da Juventude.... 
 
 

Não se deixe levar 
 
Uma existência, uma chance 
De continuar a progredir 
Filhos, netos, bisnetos 
O quanto há de vir! 
 
Futuro brilhante ou breu total? 
Depende apenas de você 
 Não se iluda, não caia na rotina 
Viva sempre em busca da alegria 
 
Não aquela momentânea, 
Mas sim a que dura para todo o sempre 
Mude o que for necessário pelos teus irmãos 
Pois a verdadeira felicidade está no teu próximo 
 
Se vires algo errado, não fique parado 
Vá e faça algo! 
Não viva apenas para si próprio! 
 
Seja a força que muda o mundo 
Mesmo quando tudo aparente ser impossível 
Não vivas para sobreviver, viva para que outros consigam viver! 
 

(Artur Vasconcelos -  participa da Mocidade Espírita Ezequiel / CELV) 

 

A Evangelização da Mocidade e dos Pais retornará  
no sábado, dia 16/02, às 17h 

 

Você já leu este livro?  

 
“QUAL É A SUA?” 

 
Foi escrito pensando no adoles-

cente e no jovem de hoje. O livro pro-
porciona e convida para a oportunidade 
do desenvolvimento do autoconheci-
mento provocado por meio dos escla-
recimentos espiritistas, todos articula-
dos com bom ânimo e jovialidade.  

Aborda temas do dia a dia da Ju-
ventude, com uma interpretação saudá-
vel, consoladora e na visão educacional 
do Espiritismo. São abordados 38 te-
mas como: “Eu não pedi pra nascer”, 
“Que droga de vida!”, “Homem com 
homem, mulher com mulher”, “Que 
tipo de pai ou mãe você será?”, “Beber 
é normal, não?”, “E se surgir a gravi-
dez?”, e muitos outros.  

A obra é de autoria de Edmar 
Cotrim. 

Passe na Livraria e confira. 

10/02 - Laura Águia de Souza  
22/02 - Carlos Augusto de S. Santos  
25/02 - Fabrício Perrota 
26/02 - Luciano Vargas dos Santos  
28/02 - Iasmim Lopes Santos 

VOCÊ GOSTA DE MÚSICA ESPÍRITA? 
ENTÃO ACESSE O  

 
Acervo Espírita 

É um portal dedicado à música espírita. Lá,  você 
encontrará  letras, cifras, gravações em violão e 
voz, e também as gravações oficiais de nossas 
canções espíritas. 

www.acervoespiria.com.br  
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

DIAS DE SOMBRA 
 
     Coincidentemente, há dias que se caracterizam pela suces-

são de ocorrências desagradáveis. Nada parece dar certo. To-
das as a,vidades se confundem e os fatos se apresentam de-
primentes, perturbadores.     
     A cada nova tenta,va de ação, outros insucessos ocorrem, 
como se os fenômenos naturais transcorressem de forma con-
trária. (...) 
 
     Nesses dias sombrios, que acontecem periodicamente, e às 
vezes se tornam conLnuos, vigia mais e reflexiona com cuida-
do. Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um, num cam-
po de variadas a,vidades. 
     Todavia, a intérmina sucessão deles pode ter gênese em 
fatores espirituais perniciosos, cujas personagens se interes-
sam em prejudicar-te, abrindo espaços mentais e emocionais 
para intercâmbio nefasto con,go, de caráter obsessivo. Quan-
to mais te irritares e te entregares à depressão, mais forte se 

te fará o cerco e mais ocorrências infelizes tomarão forma. 
Não te debatas até à exaustão, nadando contra a correnteza.  
     Vence-lhe o fluxo, contornando a direção das águas velo-
zes. Há mentes espirituais maldosas, que te acompanham, 
interessadas no teu fracasso. Reage-lhes à insídia mediante a 
oração, o pensamento o,mista, a irrestrita confiança em 
Deus. Rompe o motoconLnuo dos desacertos, mudando de 
paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente pertur-
bador. Ouve uma música enriquecedora, que te leve a remi-
niscências agradáveis ou à planificações animadoras. Lê uma 
página edificante do Evangelho ou de outra obra de conteúdo 
nobre, a fim de te renovares emocionalmente. Afasta-te do 
bulício e repousa; contempla uma região que te arranque do 
estado desanimador. Pensa no teu futuro ditoso, que te aguar-
da. Eleva-te a Deus com unção e romperás as cadeias da afli-
ção. (...) 
 

 Joanna de Angelis 
Texto extraído do livro: "Momentos de Saúde". 

O que dizem os espíritos sobre a arte? 
Por  Gilberto Lepenisck 

Parte 2 
 

Quando o crí,co procurou Allan Kardec, na proposta absurda de par,cipar de uma ou duas sessões espíritas, para que 
ele pudesse ,rar suas conclusões sobre o espiri,smo, o mestre de Lion, impugnou imediatamente a sua estratégia sombria de 
malbaratar o tempo preciso. Para Allan Kardec, o Espiri,smo era e é coisa séria, uma realidade divina. 

Então, por que tanta produção desnecessária em nome do Espiri,smo através da arte? Por que tantos querendo produ-
zir pelo simples fato de achar compaLvel a sua divulgação? 

A arte tem a sua peculiaridade e somente espíritos de talento podem alcançar esse “mais além”. 
Muitas vezes o materialismo vem encoberto por uma linguagem camuflada, visando apenas remediar um assunto ou 

estabelecer algo menor em nome da chamada “licença poé,ca”. Convidando-nos à reflexão, citamos como exemplo, o ar,go 
INFLUÊNCIA PERNICIOSA DAS IDEIAS MATERIALISTAS do Livro “Obras Póstumas”. 

“A decadência das artes, neste século, resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas ma-
teriais, o que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda crença, de toda fé na espiritualidade do ser”. O século apenas 
colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas. As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por 
meio de uma reação no sen,do das ideias espiritualistas. 

Portanto, devemos verificar sempre o que vamos consumir, para não nos prestarmos ao serviço de divulgadores impar-
ciais em nome da caridade, sem o mínimo critério de avaliação raciocinada. 

Léon Denis nos deixou também muitas informações com respeito à arte. Devemos na medida do possível, nos debruçar 
sobre seus esclarecimentos orientadores e ,rarmos nossas próprias conclusões. 

 
(Con,nua no próximo Bole,m) 

 
 

“A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, 

nos ca�va e enche a alma de admiração.” Léon Denis 
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EM BUSCA DE JESUS 
 

O SERVO INCONSTANTE 
 

À frente do todos os presentes, o Mestre narrou com 
simplicidade: 

— Certo homem encontrou a luz da Revelação Divina 
e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os An-
jos do Céu. 

Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da ins-
piração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário 
com vistas ao fim a que se propunha. 

Por  intermédio  de  vários  amigos,  orientados  pelo  
Poder Divino,  o  candidato,  que  demonstrava  acentuada 
tendência pela  escultura, foi  conduzido  a  colaborar  com  
antigo mestre,  em mármore  valioso.  No  entanto,  a  bre-
ve  tempo,  demitiu-se,  alegando  a impossibilidade  de  
submeter-se a um homem ríspido e intratável; transferiu-se, 
desse modo, para uma oficina consagrada à confecção de 
utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. 
Abandonou-o  também, sem delongas, asseverando que lhe 
não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob  
as  determinações  de  conhecido operário  especializado  
em  construção de  colunas  em  estilo grego. Não tardou, 
entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigên-
cias.  

Logo  após,  entregou-se ao trabalho, sob as ordens de 
experimentado escultor de ornamentações em arcos festi-
vos, mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumi-
dos, afirmando  haver encontrado um chefe por demais vio-
lento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de 
um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou, em 
poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e 
cruel. 

E, assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o 
aspirante ao Céu dizia, invariavelmente,  que  lhe  não  era  
possível incorporar  as  próprias  energias  à  experiência  
terrestre,  por encontrar, em toda parte, o erro, a maldade 
e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio 
buscá-lo à presença dos Anjos do Senhor. 

Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorriden-
tes quanto aguardava. Um deles avançou, triste, e indagou: 

— Amigo, por que não te preparaste ante os imperati-
vos do Céu? 

O interpelado que identificava a própria inferioridade, 
nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só 
havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta 
humana. 

O Mensageiro, no entanto, observou, com amargura: 
— O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito 

e, não, a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a 
Deus. Ninguém escapará à Justiça Divina que se pronuncia 
no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples 
verdade, dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro 
conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, 
o povo dá opinião sobre o negociante, e o Senhor, no Con-
junto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços 
do mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes 
e indignos da direção, como poderás entender o ministério 
celestial? 

E o trabalhador inconstante passou às consequências 
de sua queda impensada. 

Jesus fez uma pausa e concluiu: 
— Quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e 

endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá 
recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspi-
rando-se na madeira bruta ao contato da plaina benfeitora. 
Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-
aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu to-
que de renovação e aprimoramento, porque os mestres do 
mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a  
obra do bem, quando realizada para todos, permanece eter-
namente. 

 
(Do livro “Jesus no Lar”, ditado pelo Espírito Neio Lú-

cio, psicografado por Chico Xavier) 

FRASE DO MÊS 
 

“Se quisermos progredir, não devemos repe,r a  

história, mas fazer uma história nova.” 

Mahatma Gandhi  

Mensagem mediúnica 
 

MEDIUNIDADE COM JESUS 

 

“A mediunidade com Jesus é a mais pura expressão 
da sabedoria de Deus, a mais segura de ser praticada e a 
mais fácil de se obter o sucesso esperado. O médium 
deveria entender que com essa ferramenta pode auxiliar 
e ser auxiliado, pois a tarefa a ser desempenhada é su-
prir as suas necessidades temporais. Aliás, essas necessi-
dades serão superadas gradativamente ,na  medida dos 
acontecimentos  para que não  obste a tarefa primordial 
que ele, médium, deve realizar para sua própria reden-
ção, mas, acima de tudo está o necessitado e a missão 
que deve ser atingida através dessa faculdade, inerente 
ao ser humano. Então, veremos que ficará em plano  de 
realização primordial, e as necessidades vão sendo supe-
radas. Necessitamos e auxiliamos as criaturas para a 
realização e solução dos problemas de cada um. Mediu-
nidade com Jesus é aquilo que realizamos com o cora-
ção e com  amor, baseados nos princípios cristãos. 

 
 Um amigo”. 

Recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia 
06 e agosto de 2012. 

Advertiu-nos o apóstolo Paulo:  

"Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém". 

 

 O mal não está tanto na coisa em si; está em como 
nos conduzimos dentro dela. O carnaval não seria o 
que é, se não fôssemos o que somos. Ao adentrarmos 
qualquer ambiente de diversão, não podemos deixar lá 
fora nossa condição religiosa, como se tal condição lhe 
fosse uma capa da qual ele pudesse despir-se à vonta-
de. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Fevereiro de 2013 

SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Causas atuais das aflições. 
E.S.E., cap. V, itens 4 e 5. 

José Luiz 
Inês Marques 

Maria Cecília Nogueira 

11 Reflexões sobre o carnaval. 
  

José Marques 
Luciene Bahiense 

Francinete Costa --- 

18 Duelos. 
L.E., Q. 757 a 759 

Nathália Del Rey 
Simone Lima 

Erli Dimas Dalva Prado 

25 Causas anteriores das aflições. 
E.S.E., cap. V, itens 5 a 10. 

Wanderley Lima 
Francinete Costa 

Elias de Souza Maria Joaquina 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita”. 

Regina Ferreira 
Sebastião Amorim 

Cláudia Costa --- 

13 Motivos de resignação. 
E.S.E., cap. V, itens 12 – 13 

Erli Dimas 
Fabio Ferreira 

Fabíola Coutinho --- 

20 Conhecimento do futuro. 
L.E., Q. 868 a 871 

Sebastiana Sales 
Roberto Maia 

Erli Dimas Fabio Ferreira 

27 O suicídio e a loucura. 
E.S.E., cap. V, itens 14 a 17 

Fabíola Coutinho 
Osmar Fernandes 

Marylin Fonseca Joselia Bento 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita”. 

Sônia Rosário 
Luciene Bahiense 

Nathália Del Rey --- 

14 Caridade para com os criminosos. Deve-se ex-
por a vida por um malfeitor? ESE, cap XI, 4 e 5. 

Wilson Longobuco 
Gilésia Pieroni 

Erli Dimas --- 

21 Desigualdades sociais. Desigualdades das rique-
zas.  L.E., Q. 806 a 813 

Sônia Fonseca 
Rosane Peixoto 

Maria Cecília --- 

28 Retribuir o mal com o bem. 
E.S.E., cap. XII, itens 1 a 4 

Maria Inês 
Francinete Costa 

Luciene Bahiense --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Aquele que se eleva será rebaixado. 
E.S.E., cap. VII, itens 3 a 6. 

Fabíola Coutinho 
Edineide Silva 

Célia Evangelista Marlene Macedo 

08 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita”. 

Eduardo Ferreira 
Sebastião Amorim 

Ivonete Belo --- 

15 Natureza das penas e gozos futuros. 
L.E., Q. 965 a 982 

Nilbe Brilhante 
Marlene Macedo 

Ingrind Tagomori Ana Maria 

22 Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. 
E.S.E., cap. VII, itens 7 a 10 

Ivonete Belo 
Ingrind Tagomori 

Íris Duarte Fernando 
Godinho 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Ciclo de palestras: 
“Carnaval na visão espírita”. 

Eduardo Júnior 
Ivete Zampa 

Dora Rosa --- 

10 Tema livre. Valmir Freitas 
Andrés Gabriel 

Elias de Souza --- 

17 No teu coração uma semente: 
que frutos dará? 

Luiz  Felipe Cardoso Marylin Fonseca Simone Lima 

24 Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 
L.E., Q. 817 a 822 

Denizard Custódio 
Inês Marques 

Ivone Maria Clailton Ricardo 


