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LEIA NESTA EDIÇÃO 
 

 . Vídeo Divulgação - no mês de 
janeiro não haverá exibição. 
 . Notícias da Diretoria – pag. 03 
 

 . Agenda do CELV & Notícias do 
Movimento Espírita – pag. 04 
 

 . Mocidade Espírita – pag. 05 
 

 .  Arte Espírita & Presença de 
Joanna  -  pag. 06 
 .  Em busca de Jesus e Mensagens 
Mediúnicas – pag. 07 

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 

Por dias melhores, não sejamos indiferentes! 

 A humanidade submete-se à grande transformação, que está mudando 

o aspecto físico e moral de nossa amada Mãe Terra; a transformação que nos 

projetará em um futuro mais tranquilo e mais harmônico, mas ainda com inesgo-

táveis oportunidades de crescimento. 

Entretanto, mesmo diante de momentos altamente significativos para a 

nossa jornada às conquistas edificantes, fechamos, por muitas vezes, os nossos 

sentidos para a maior de todas as nossas necessidades, a de nos esforçamos 

sinceramente, para irmos aos poucos conquistando a brandura nas palavras, a 

doçura nos gestos do dia a dia com aqueles que compartilham conosco a luta 

cotidiana, a bondade natural, que fará com que as pessoas se olhem de forma 

mais serena, fazendo com que  os julgamentos preconcebidos, causa do indivi-

dualismo que gera os obstáculos impedindo que acertos sejam feitos, desapare-

çam da face da Terra, e que olhares de fraternidade mútuos se expressem por 

todos os caminhos, onde a indiferença luta por prevalecer. A nossa participação 

efetiva, nessa grande batalha transformadora da Terra, deve se basear na luta 

íntima para elegermos a bondade como meta primordial em nossa existência. 

Jesus é o nosso maior exemplo de bondade, veio nos ensinar o não jul-

gamento do próximo, pregou a não indiferença, e nos mostrou o caminho certo 

a seguir, que ficou como herança para toda a humanidade através de Seu Evan-

gelho de luz. 

É  hora de olharmos coletivamente, de negarmos ao individualismo e de 

mostrarmos nossas mãos ao Mestre, oferecendo-as ao trabalho em prol de nós e 

daqueles que nos oferecem belíssimas oportunidades de aprendizado, e que nos 

ajudam nesse “exercício”, que nos conduzirá ao caminho da beneficência e auxi-

liando-nos para que deixemos para trás, na poeira da existência, as sombras que 

nos impedem de amarmos verdadeiramente uns aos outros. 

“A beneficência, ou a ciência de bem fazer, a arte do Bem é, do ponto 

de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para com as 

criaturas no seu sentido mais elevado.” (Joanna de Angelis) 

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 – 9 e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 9h. 
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, às 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - recesso 
Juventude & pais - recesso 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – recesso 
Quartas – recesso 
Sextas-feiras – recesso 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
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 – 9h 
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros). 



� Vídeo Divulgação 

 

A Vídeo Divulgação é 
um projeto que existe 

há mais de sete anos, e que 
proporciona uma grande oportuni-
dade para conhecer mais a Doutri-
na Espírita, através de palestras, 
seminários e filmes espíritas, todos 
de nossa Locadora. A entrada é 
gratuita e ocorre uma vez ao mês 
(terça-feira), às 20h. Todos os me-
ses escolhemos um tema diferente 
para exibir. 

 

� CELVINHO e sua dica de 

leitura  
 
 

“O menino que fazia 
aviões” 

 
 

Autor: Regina Campello 
 

Mauro era um menino muito esperto, 
educado, e tinha um grande talento para 
fazer aviões. Os amigos dele, porém, não 
eram muito legais: sempre se metiam em 
confusão e diziam que ele não podia esco-
lher as brincadeiras da galera. Um dia, 
Mauro conhece uma menina diferente e ela 
lhe conta como as escolhas que fazemos 
podem mudar nossa vida para muito me-
lhor, e para sempre. Será que Mauro vai 
acreditar nela? 

“O menino que fazia aviões” é uma 
edição da FEB, com 32 páginas. 

 
“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 
 
       Com este título promissor 
– “Amanhecer de Uma Nova 
Era” -, o nobre Espírito Mano-
el Philomeno de Miranda, 
referindo-se à transição pla-
netária pela qual passa nosso 
planeta, não só do ponto de 
vista geológico, mas especial-

mente no que diz respeito aos aspectos moral 
e espiritual, esclarece-nos que espíritos evoluí-
dos procedentes de outras dimensões descem 
às sombras da Terra, atendendo ao apelo de 
Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos 
seus irmãos da retaguarda, no grande e decisi-
vo momento em que poderão ascender a ou-
tros planos para fruírem as bênçãos da harmo-
nia cósmica. 

Este é o momento decisivo de nossas 
vidas! Ouçamos o que tem a dizer o nosso 
querido amigo Manoel Philomeno de Miranda, 
e aprendamos a lidar com a realidade que nos 
aguarda no limiar dessa Nova Era, repleta de 
expectativas e esperanças! 

O livro tem 240 páginas é editado pela 
LEAL e pode ser encontrado em qualquer livra-
ria 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... 

Alicerces da Paz 
 
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, psicografia de Carlos A. 

Baccelli. 
 

... & Verdade 

Evangelho de Jesus, o Código Moral 
 
Os Espíritos consideram o Evangelho 

de Jesus como o código moral mais signifi-
cativo da face da Terra. Ele é a síntese de 
todos os ensinamentos que, respeitando o 
livre-arbítrio, mostra que as normas para 
evoluir estão ao alcance de todos os ho-
mens, independentemente do grau de inteli-
gência, raça ou condição social. 

Este relicário orientativo permanece, 
através do tempo, sempre definitivo e inte-
gral, protegido de qualquer insensatez em 
sua estrutura. Embora no seu conceito soci-
al ainda pareça prematuro, é o organogra-
ma mais avançado do Planeta. 

É um guia doutrinário de moral espiri-
tual que disciplina e orienta o ser humano, 
levando-o ao amor e ao perdão, requisitos 
que sustentam todas as estruturas univer-
sais. 

A propagação exclusiva do amor con-
tida em seus ensinos afasta fanatismos e 
interpretações pessoais de líderes religio-
sos, que ainda insistem em impor seus dog-
mas e mistérios, que por si contradizem os 
ensinamentos do Mestre. 

Jesus sabia de nossa natureza ego-
cêntrica e personalística, e deixou-nos este 
Mapa do Tesouro sob a forma de princípios 
modeladores nos diversos setores e aspec-
tos da vida, levando-nos a encontrar a jóia 
preciosa que é a vivência plena do amor de 
Deus em nós. 

O Evangelho de Jesus é a porta es-
treita, onde o Espírito se desbasta da inferi-
oridade, supera os desejos animalescos e 
flui de si a luz. É a fórmula perfeita de as-
censão espiritual, mas que requer renúncia 
consciente do mundo da matéria, uma luta 
para superar os instintos e alcançar os sen-
timentos nobres, que vivificam a vida e inte-
gram o homem no contexto universal. 

Este maravilhoso código leva o ser 
humano a não mais viver para destruir, e 
sim para encontrar a paz e o equilíbrio na 
vivência do amor pleno. 

O homem que segue o Evangelho 
perdoa, ajuda, conforma-se e confia, ex-
pressando as palavras do Cristo: “Aquele 
que der a sua vida por amor de mim, ganhá-
la-á por toda a eternidade.”  

 
Sonia Leal Maciel 

Revista Reformador, janeiro 2003. 
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Em nossa Casa Espírita, pos-
suímos uma vídeolocadora 
com vídeos espíritas, que 

está disponível para todos os 
Associados contribuintes e 
efetivos do CELV. Procure a 

Livraria e se informe. 



���� Diretoria de Assistência e Promoção 

Social - DAPSE 
 

      Agradecemos aos Srs. Associados e 
frequentadores do CELV e lembramos 
quanto são importantes suas doações para 
que possamos atender às famílias acolhi-
das por nossa Casa. 
• Em novembro/2012, recebemos: 

295 kg de alimentos, 2164 peças de rou-
pas, 244 pares de calçados, 61 bolsas / 
cintos, 80 materiais de higiene e limpeza. 
Outros donativos: 84 e R$ 170,00 
(doações em espécie).  No Bazar foram 
arrecadados R$ 1.484,00. 
 

•  Agradecimentos  

Confraternização com as famílias assis-

tidas e o Grupo de Gestantes/2012. 

   O DAPSE agradece pela colaboração de 
todos àqueles que contribuíram de alguma 
forma para a realização das Confraterni-
zações e com suas atividades durante todo 
o ano que passou. 

    
 

“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! 
 
JANEIRO 
01 -Juci da Silva Gomes  
03 -Mikeilla Rodrigues Fernandes  
11 -Renata Campos Rodrigues  
13 -Carla Cristiane Eurico Freitas  
14 -Maria Inês Cardoso de Oliveira  
16 -Antônio Ferreira Guimarães Filho  
16 -Nathália Del Rey Leal  
19 -Inês Marques de Souza  
20 -Alan Cesar Pinto Faria  
20 -Vania Seixas da S. Oliveira e Silva  
22 -Cátia Martins  
24 -Simone de Souza Lima Aquino  
25 -Rogerio Vinicius Cardoso  
26 -Simone Brilho Augusto Bastos  
27 -Alcina Pereira de Azevedo  
29 -Josélia Pereira Bento  
29 -Nelson Gabriel dos Santos  
 

���� Você precisa conversar? 

      I m p o r t a n t e 
saber que, nossa 
Casa oferece aten-
dimento fraterno a 
todos os que dese-
jam conversar, alivi-

ar o coração, aliviar seus momentos de 
incompreensão, de equívocos, e lem-
brar sempre das sublimes palavras, 
tantas vezes repetidas: “Vinde a mim, 
vós que estais cansados e aflitos e eu 
vos aliviarei. ”Nossas mãos, nossos 
braços se abrem em sua direção para 
ajudá-lo a caminhar com mais fé e es-
perança. Não se sinta sozinho, ou es-
quecido 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 Diri-

gentes: “Termo de Adesão”  

    A Diretoria do CELV lembra a ne-
cessidade e obrigatoriedade do pre-
enchimento anual do Termo de Ade-
são ao Serviço Voluntário (conforme 
Lei do Serviço Voluntário nº 9608 de 
18 de fevereiro de 1998). Procurem a 
Diretoria ou peguem as fichas na Li-
vraria, e orientem seus companheiros 
para o devido preenchimento. Lem-
bramos que todos devem assinar o 
Termo, os antigos voluntários, bem 
como aqueles que chegam agora para 
nos auxiliar. O termo deve ser atuali-
zado 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 Assembléia 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 
02/01/1949 – C. E. Apóstolo Estevão. Rua Al-
berto de Oliveira, 365 – Santíssimo – 64 anos; 
02/01/1988 – C. E. Coração de Jesus. Rua Sem. 
José Guiomard, 2. Pq. S. Pedro - Campo Gran-
de – 25 anos; 
05/01/1971 – Grupo E. Allan Kardec – Rua Fran-
cisco Teotônio, 05 – Senador Camará – 42 
anos; 
15/01/1960 – C. E. Pedro de Alcântara. Av. 
Ribeiro Dantas, 210 – Bangu – 53 anos; 
23/01/1997 – Grupo E. Trabalho e Esperança. 
Rua do Magistrado, 123 – Vila Aliança - Ban-
gu – 16 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. 

“Somos responsáveis pelos 
desvios mentais que causa-
mos aos nossos semelhan-
tes, devido os nossos tra-
jes”.   

Joanna de Ângelis 

Portanto, se você está trajando 
uma roupa muito curta, trans-
parente ou muito decotada, 
reflita! Contamos com sua 

compreensão. 

Evangelho no Lar e no Coração 

     “Trabalhemos pela 
implantação do Evange-
lho no Lar, quando 
estiver ao alcance de 
nossas possibilidades. 
(...) Trazer as claridades 
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 
    A evangelização infantil, dos pais e da 
juventude, que acontece todos os sábados, 
está em recesso, e retornará no dia 16 de 
fevereiro de 2013, terceiro sábado. 
         Aguardamos a família espírita neste 
ano para apertar mais este laço.  
 
� � � � A Evangelização nas reuniões dou-
trinárias 
    O DEF informa aos trabalhadores e fre-
quentadores do CELV, que a Evangelização 
nas reuniões se encontra em recesso, só 
retornando em fevereiro, a partir do dia 13. 
Portanto as crianças ficam sob a responsa-
bilidade de seus pais ou responsáveis, neste 
período. 
 
“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 JANEIRO os encontros serão 
nos dias 04 e 18, sempre às 08h. Participe, 
colabore!  

 
� � � � Agradecimentos do DMM 
   O Departamento de Multimeios agradece 
a todos os voluntários que, durante o decor-
rer do ano de 2012, colaboraram, doando  o 
seu precioso tempo, para que todos nós 
tivéssemos em nossa Casa Espírita um 
ambiente limpo, harmonioso e em condi-
ções, e esperamos que no ano de 2013, 
possamos continuar a contar com a colabo-
ração dos atuais e futuros queridos voluntá-
rios. 

� � � � Seminários de Verão na ABENA / Janei-
ro - 2013 

Vai acontecer aos domingos, às 10h. Tema: 
“Renovando-se para a nova era” 
     Dia 06/01 - “No rumo da felicidade”, com 
Luzia Mathias. Dia 13/01 – “ Psiquiatria e Espiri-
tismo”, com Maria Emilia da G. Tourinho e Júlia 
da Gama Tourinho. Dia 20/01 – “Transtornos de 
ansiedade e estresse”, com Luis Mauricio dos 
Anjos. Dia 27/01 – “Timidez, desespero e confli-
tos”, com Edyr Moreira. 
     O endereço da Associação Beneficente Espí-
rita Nazareno é: Rua Sólon Botelho, 480 – Cam-
po Grande (subir a Rua Pontes Leme) – Tel.: 
3394-0396 – haverá transporte gratuitamente, 
saindo da Rua Pontes Lemes, ao lado da Guan-
du Veículos, das 09h às 9h45min.  
  
� � � � Comemoração 25º aniversário do GE-
COJ 
     O Grupo E. Coração de Jesus convida a 
todos para a palestra comemorativa de 25 anos 
de trabalho e serviço com Jesus, que será reali-
zada no dia 07 de janeiro, inicio às 20h. Haverá 
música, e exposição do companheiro Eduardo 
Ferreira. O GECOJ, fica à Rua Senador José 
Guiomard, 02 – Parque São Pedro, Campo 
Grande. Tel. 3158-3538 – gecorej@hotmail.com  
  
� � � � Comemoração 64º aniversário CE Após-
tolo Estevão 
     Convida a todos para a palestra comemorati-
va, que será realizada no dia 06 de janeiro, 
inicio às 10h. O tema será “O que estamos fa-
zendo pela Seara do Mestre?”, com  exposição 
do companheiro Valmir Freitas. O CEAE, fica à 
Rua Alberto de Oliveira, 365 – Santíssimo 
(próximo à estação de trem). 
 
� � � � 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 penum-
bra e muitos outros. 

Você pode ouvir pelo rádio 1400 Khz AM ou 
acessando http://www.radioriodejaneiro.am.br/  

Acesse nosso site 
www.celv.org.br  

 
Lá  você pode ler e baixar nosso       

 Boletim mensal. 
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Conduta do Jovem Espírita na Casa Espírita 
 

“Bem aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus.” (S.Mateus -5:8) 
 

”Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como seus discípulos 
afastassem com palavras ásperas os que lhas apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes 

disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para 
os que se lhes assemelham. – “Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus 

como uma criança, nele não entrará.” (S. Marcos – 10:13-15) 
 
  Sempre que leio essa passagem lembro-me do quão importante podem ser 
pequenas mudanças de hábitos. Na maioria das vezes, temos comportamentos que 
não condizem com quem somos ou o que vivenciamos. 
   Como podemos ser semelhantes às criancinhas? Jesus utilizou as crianças 
como símbolo de humildade, simplicidade e pureza. A infância é um estágio do cor-
po físico onde o espírito, mesmo em um mundo de provas e expiações, não mani-
festa suas tendências perversas. No entanto, é através dos anos que podemos notar 
as mudanças que nos farão encontrar o verdadeiro espírito imortal e suas imperfei-
ções. Não há como comparar a pureza de uma criança em nosso planeta com a ver-
dadeira pureza, mas para nós é uma comparação “do ponto de vista da vida presen-
te” que nos remete à inocência.  

Através desse texto venho lembrar ao jovem espírita a importância de 
mantermos, principalmente dentro da Casa Espírita, conversas harmoniosas sobre 
assuntos edificantes ou “inocentes”, buscando manter nossos corações voltados 
para o Bem. Também devemos buscar não utilizar linguajar forte em nossas conver-
sas. Na verdade, obviamente essa conduta não deve ser só utilizada dentro da Casa 
Espírita; mas, sobretudo nela, esta se faz mais imperiosa.  
  Nós, jovens, sofremos muitos chamados externos pelas redes de comuni-
cação, pelos colegas, e estamos frequentemente atendendo a eles, por isso devemos 
sempre lembrar das palavras do Mestre Jesus – “Orai e vigiai para não cairdes em 
tentação.” 
 

(Blandina Gonçalves – participa da Mocidade Ezequiel / CELV) 

A Evangelização da Mocidade e dos Pais está em recesso. 
 

Mas não esqueçam que, neste mês, teremos ESTUDOS DE VERÃO. 
Todos estão convidados, pais, responsáveis, jovens, visitantes... 

 
TEMA: “Jesus, o jardineiro divino” 

Datas: 19/01 – C.E. Luz e Verdade, às 17h. 
26/01 – local a definir 
02/02 – local a definir 

Você já leu este livro?  

“Para uso diário” 

 Nas páginas deste livro, o jo-
vem leitor encontrará, ao lado de frag-
mentos de O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, comentários belíssimos para 
o uso diário, sobre família, contratem-
pos, aborrecimento, calma, remorso, 
inveja, dentre outros temas. O espírito 
Joanes, que dita este livro, é um espíri-
to com sérios compromissos com o 
Espiritismo no Brasil, em sua última 
reencarnação nesta Pátria, desencarna 
ainda muito jovem, mas foi convidado a 
compor a equipe de Mensageiros da 
nossa obra de educação e assistência, 
sob a focalização espírita. Aproveite 
este conforto diário. Psicografia de Raul 
Teixeira. 

Passe na Livraria e confira. 

04/01 - Lucas Bento Aleixo 
08/01 - Raiane Cardoso Pinto 
18/01 - Valkyria Barbosa Araújo 
18/01 - Yan Fonseca de Oliveira 
19/01 - Gabriel Angelo M. Lisboa 
21/01 - Gabriela Dutra C. da Silva 
24/01 - Matheus Crokidakis Queiroz 
25/01 - Letícia Algarte 
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

COERÊNCIA LEGÍTIMA 
 

É natural que o indivíduo, no seu círculo social, busque agradar 
aos demais companheiros, gerando simpatia e cordialidade. 
     No inter-relacionamento pessoal há uma necessidade premente 
de se fazer amigos e conquistar-se  corações. 
     Multiplicam-se os métodos de persuasão para facilitar o êxito no 
grupamento comunitário, o destaque na esfera humana em que cada 
qual se movimenta. 

 A preocupação com a aparência e com os resultados dos esforços 
de ampliação do círculo de amizade torna-se, às vezes, exagerada, 
como se a finalidade exclusiva da existência fosse o triunfo dos negó-
cios, na convivência, na sociedade. 
    O cristão decidido, no entanto, tem outra meta, que é o autoapri-
moramento moral. 
     Interessado na conquista de patamares espirituais mais elevados, 
sem desconsiderar a vida social, entrega-se a outras buscas, aquelas 
que lhe facultam a transformação de hábitos para melhor, a renova-
ção de conduta, que mais se deve aprimorar. (...) 

(...) Êxito e simpatia na Terra são aquisições de breve duração. 
     Os amigos exigem consideração constante, concordância contínua, 
conivência... 
    A mesa farta, as festas frequentes, os encontros alegres constituem 

o cardápio apetitoso para os comensais do prazer e da ilusão. 
     Rapidamente, porém, eles mudam de endereço aonde se locuple-
tam passando a outros ídolos, a outras movimentações, a outros 
recintos... 
      Ademais, ninguém agrada realmente a quem se compraz com a 
mentira, a bajulação, o endeusamento. 
     Saturam-se, tais pessoas, com facilidade, em suas existências ocio-
sas com os seus corifeus e  admiradores. 
      Não te amargures, pois, se te sentes isolado, incompreendido, 
censurado, porque elegeste a Causa do Bem no mundo, a tua liberta-
ção moral. 
     Sempre haverá quem censure outrem, particularmente, nos círcu-
los da frivolidade na qual todos parecem simpáticos, e apenas pare-
cem... 
     Respeitando a sociedade e os seus grupos, buscando auxiliá-los,  
não te submetas às suas exigências e caprichos. 
     Segue a trajetória traçada em paz íntima, sem outro aplauso que 
não seja o da própria consciência. 
     Sê, portanto, coerente nos atos com aquilo que pensa se  falas. 
 
 

Do Livro: No Rumo da Felicidade - Divaldo Franco, Pelo Espírito de 
Joanna de Angelis 

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

Parte 1 
 

 O Espírito Emmanuel no livro “O Consolador” diz que a arte pura “é a mais elevada contemplação espiritual por parte 
das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse “mais além” que polariza as 
esperanças da alma. 
O artista verdadeiro é sempre o “médium” das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas vi-
bráteis do sentimento humano, alçando-o da Terra para o infinito e abrindo,em todos os caminhos, a ânsia dos corações para 
Deus  nas suas manifestações supremas de beleza, sabedoria, paz e amor.” 
Sendo assim, na atualidade, devemos nos preocupar com o consumo de muitos produtos, cujo título sugere um trabalho de 
arte com temática Espírita. 

Nem tudo que reluz é ouro. Conforme orientou Allan Kardec, cabe-nos antes de tudo fazer um estudo cuidadoso, utili-
zando o método de observação e comparação para, então, admitir como sendo uma verdade.  
O critério deve ser meticuloso, isento de corporativismo, porque estamos todos comprometidos com o avanço de uma Doutri-
na ditada pelos Espíritos Superiores. 
Aos artistas cabe usufruir da qualidade do pensamento desses Benfeitores Espirituais e tentar ao menos aproximar-se de suas 
exortações, sem a pretensão vaidosa de acrescentar algo pessoal. 
Devemos sim, divulgar as verdades imperecíveis de Jesus Cristo sem utilizar contornos inúteis, que só depõem contra o ideal 
espírita. 

Temos agora a oportunidade de colaborar na manutenção e na elevação espiritual da humanidade através da arte, e 
não podemos ficar à mercê de impetuosos tufões que visam tão-somente o atraso da civilização. 

(Continua no próximo Boletim) 

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

nos cativa e enche a alma de admiração.” Léon Denis 
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EM BUSCA DE JESUS 
 

O Brasil é um país de inúmeras festas - O Carnaval 
 

       O Brasil é um país de inúmeras festas. É 
assombroso o número de feriados no calen-

dário anual. 
Mas, se somarmos os dias que são emenda-
dos, teremos ao longo do ano, mais de quin-
ze dias parados. Segundo especialistas do 
assunto, os prejuízos são enormes para o 
País. 
Agora, nesta época, temos o feriado de car-
naval.Em alguns lugares perde-se mais de uma 
semana de trabalho. 
É o festejo da alegria num País de quase 40 

milhões de miseráveis. 
Desde o início de janeiro, a mídia vem explorando as folias de 

Momo, como se fosse o acontecimento mais importante do ano. 
Fala-se em alegria, festa, colocar para fora as angústias conti-

das durante o ano passado. Infelizmente os caminhos propostos 
nada têm a ver com alegria ou alívio de tensões. 

Ligamos a televisão e ouvimos a batida repetitiva das escolas 
de samba, cujo valor folclórico e cultural foi lentamente sendo per-
dido. Há muita gente que busca fazer do carnaval um momento de 
esperança, oportunizando empregos, abrigando menores e isso é 
muito valioso. 

Entretanto, o grande saldo da festa se resume em duas pala-
vras: ilusão e sensualidade. Referimo-nos à ilusão dos entorpecentes, 
dos alcoólicos. 

A ilusão de grandeza, que falsamente produz um imenso con-
traste entre a beleza da avenida e a subvida dos barracos. 

Falamos da sensualidade que se torna material de venda, nos 
corpos desnudos e aparentemente felizes por fora, mas muitas vezes 
profundamente infelizes por dentro. 

As emissoras não cansam de exibir os bailes, os concursos de 
fantasias, os desfiles, levando-os a todos os que se comprazem em 
observar a loucura. Mas, ao longo do caminho, multiplicam-se os 
doentes de Aids, os abortamentos, a pobreza e o abandono, a vio-
lência. 

Com o risco de sermos taxados de moralistas, num tempo em 
que se perdem as noções de moralidade, não podemos deixar de 
analisar criticamente esses disparates do mundo brasileiro. 

Em nenhum momento nos colocamos contra a alegria. Porém, 
será justo confundir euforia passageira com alegria real? 

Alegria de verdade seria viver num lugar onde não houvesse 
fome, violência, tráfico de drogas e tráfico de influências. 

Não podemos nos colocar contra o alívio de tensões. Entre-
tanto, alívio real seria encontrar um caminho para os graves proble-
mas pelos quais o País atravessa. 

O carnaval é bem típico da alienação espiritual que a socieda-
de se permite. De um lado, as falsas aquisições sociais de alguns, 
negadas pela agressividade de muitos; de outro, a falsa felicidade de 
quatro dias de folia, e 361 dias de novas e renovadas angústias. Vale 
a pena? 

Nestas horas, pessoas embriagadas, perdidas, usam um segun-
do de falso prazer, em troca de um enorme tempo de arrependi-
mentos. Por que? - perguntamos. 

As pessoas pulam, vibram, e nem ao menos sabem o motivo 
da festa. Vão porque as outras pessoas também vão.Enquanto a 
sociedade agir desta forma, sem personalidade digna, dando valores 
justamente aos desvalores, as pessoas continuarão sofrendo as con-
sequências de seus próprios atos. 

 
Vamos fazer destes dias de feriado, dias de alegria verdadeira, 

em paz conosco mesmos.  
Vamos meditar, ler, pensar. Vamos conviver com nossa família 

e amigos, trocar idéias salutares. 
Vamos orar também por aqueles que ainda não tiveram cons-

ciência de fazer o bem conforme o Cristo nos recomendou, e pade-
cem nestes instantes de euforia descontrolada. 

 
Texto da Equipe de Redação do Momento Espírita. 

FRASE DO MÊS 
 

“Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais 
altas árvores são oriundas de minúsculas sementes.” 

 
Chico Xavier  

Mensagem mediúnica 
 

ORAR E MEDITAR 
 

Queridos irmãos, que a luz do Mestre nos guie e que pos-
samos seguir a direção do Bem, do Amor e da Fé. 

O nosso momento é de orar e meditar.  

Meditar é buscar no interior a força e o desejo de traba-
lhar toda a programação elaborada por nós e nossos  amigos, 
para se caminhar rumo à luz de Jesus. 

Devemos assumir o papel de responsáveis  pela nossa 
transformação. Vamos olhar o nosso dia como uma oportuni-
dade única e especial de mudar o desejo de viver. 

Como é importante olhar para a nossa força adormecida 
e perceber que é preciso muito pouco para que a certeza da 
fé brilhe, e nos toque com o amor de Jesus. 

Vamos parar alguns minutos do dia, e perceber nossa res-
piração, nossa fala e pensamentos, e assim nos conhecer, ser 
apresentados a esse espírito vencedor, pois esta aqui é uma 
vitória maravilhosa, que Deus nos concede. Então vamos a-
proveitar a luz do Mestre em nosso caminhar, a bondade de 
Deus por nos conceder amigos espirituais em nossa jornada 
rumo à felicidade. 

Por isso amigos, irmãos de trabalho, meditemos sobre as 
nossas oportunidades e trabalhemos em função de nossa 
transformação moral. 

Meditar e Respirar, assim a fé será em abundância em nos-
so ser. 

Que Jesus auxilie sempre essa Casa de caridade e amor, 
para que o nosso trabalho seja sempre irradiado para todos 
que precisam da luz do amor. 

Graças a Deus. Fiquem em paz. 

Recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia17 de maio 
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 – Janeiro de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Limites da encarnação. Necessidade da encar-
nação.  E.S.E., cap. IV, itens 24 a 26 

Eduardo Jr. 
Luciene Bahiense 

Francinete Costa Maria Joaquina 

14 Guerras. 
L.E., Q. 742 a 745 

Francinete Costa 
Simone Lima 

Maria Cecília Nogueira 

21 Justiça das aflições. 
E.S.E., cap. V,item 3 

Fabio Ferreira 
Maria Cecília 

Erli Dimas Tânia Cristina 

28 Assassínio e crueldade. 
L.E., Q.746 a 756 

Eduardo Ferreira 
Inês Marques 

Elias de Souza Marília Portela 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Novo ano.  Tempo de recomeçar. 
  

Ivete Zampa 
Creusa Branco 

Cláudia Costa --- 

09 Livre arbítrio. 
L.E., Q. 843 a 850 

Gelson Paiva 
Fabio Ferreira 

Cida Guedes --- 

16 Causas anteriores das aflições. 
E.S.E., cap. V, itens 6 a 10 

Osmar Fernandes 
Erli Dimas 

Fabíola Coutinho Cida Guedes 

23 Esquecimento do passado. 
E.S.E., cap. V, item 11 

Nathália Del Rey 
Fabíola Coutinho 

Marylin Fonseca ___ 

30 Fatalidade. 
L.E., Q. 851 a 867 

Valmir Freitas 
Roberto Maia 

Creusa Branco Fabio Ferreira 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Avaliando e mudando. 
  

Sonia Rosário 
Francinete Costa 

Maria Eugênia --- 

10 O egoísmo. 
E.S.E., cap. XI, itens 11 e 12 

Maria Inês 
Ana Eller 

Diana Hasler Marília Freitas 

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

Rosane Peixoto 
Sônia Fonseca 

Maria Cecília Noemia Bezerra 

24 A fé e a caridade. 
E.S.E., cap XI, item 13 

Simone Lima 
Luciene Bahiense 

Francinete Costa Marília Freitas 

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

Nathália Del Rey 
Gilésia Pieroni 

Ana Eller Sebastião Morei-
ra 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Novo ano.   Novos caminhos. 
Novas metas. 

Edineide Silva 
Ingrind Tagomori 

Célia Evangelista --- 

11 Consumismo e meio ambiente. Allan de Souza 
& Glauber Benac 

Dora Rosa Ana Maria San-
ches 

18 Intervenção de Deus nas penas e recompensas.  
L.E., Q. 958 a 964 

Luiz Felipe Cardoso 
Nilbe Brilhante 

Ingrind Tagomori Edineide Silva 

25 O bom humor como fator 
de saúde integral. 

Agnaldo Paviani 
Maria Genésia 

Eduardo Ferreira --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 As provas de riqueza e de miséria. 
L.E., Q. 814 a 816 

Alberto Milhomens 
Célia Evangelista 

Dora Rosa Rafaela Rosa 

13 Tema livre. 
  

Maurício Mancini 
Fabio Ferreira 

Elias de Souza --- 

20 Da lei do trabalho. 
L.E., Q. 674 a 685 

Simone Lima 
Marylin Fonseca 

Nathalia Del Rey Luiz Felipe 

27 Dar-se-á àquele que tem. 
E.S.E., cap. XVIII, itens 13 a 15 

Allan de Souza 
Inês Marques 

Francinete Costa Risemir França 


