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VISITAS EXTERNAS 

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

Editorial 

O que é a VIDA para você? 

 Foi uma grande celebração o 3º Congresso Espírita do Estado do Rio de 
Janeiro,  realizado em outubro, oportunidade que os presentes tiveram para refletir 
profundamente a respeito de nossas vidas e da finalidade da existência corpórea. Além 
de despertar nossas consciências quanto ao diferencial e da oportunidade de sermos 
espíritas, de relembrar que a convicção na vida futura proporciona fé inabalável frente aos 
desafios da atualidade. 

 O Conselho Espírita do Estado do RJ (CEERJ) cumpriu com sua tarefa, e está 
de parabéns pela organização, pontualidade e também pela confraternização. O CEERJ 
convidou vários expositores de diferentes regiões do Brasil, contribuindo assim com a 
unificação do Movimento Espírita em nosso Estado. Promoveu a oportunidade de verem 
reunidos trabalhadores comprometidos com o ideal espírita numa serie de encontros. 
Encontros assim, que nos enche de satisfação, que nos norteia a respeito de novas 
diretrizes para o Espiritismo no Brasil e no Mundo. 

 O Espiritismo dilata o conceito de vida, abrindo amplas perspectivas com a 
certeza da imortalidade da alma. Se é indispensável  a valorização das condições e da 
qualidade de vida na visão material, torna-se oportuno a transposição deste raciocínio 
para a vida imortal. Reflitamos nisso nisto, o que é a vida para você? 

 Nosso meigo Nazareno, Jesus, nos deixou este ensinamento: “eu vim para que 
tenham vida, e a tenham em abundancia” (João, 10:10). Assim, desfrutemos da vida 
abundantemente através da convivência amorosa, enquanto da nossa imanência 
corporal, sem perder de vista igualmente a transcendência existencial inerente, desse 
modo exaltando a síntese admirável em homenagem ao Codificador Allan Kardec: 
”nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre – tal é a Lei.” 

 Vida em abundancia: VIVER e CONVIVER. 

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 - às 15h 
Juventude & pais - às 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 9h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

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 
grupo 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). 

 Dia de finados...  

 

O fenômeno da morte é visto sob múl,plas formas, dependendo da crença, da des-

crença ou da certeza que cada criatura humana constrói para si mesma.  

Mas para o Espiri,smo, a morte pode ser comparada a uma breve despedida. Os que 

nos deixam na terra, verdadeiramente não nos abandonam, já que para os verdadeiros 

amores jamais se apaga a chama do afeto.  

Dessa forma, não existe adeus, mas sim um "até breve", pois logo mais tornaremos a 

nos ver, a nos reencontrar, no mundo dos espíritos ou no mundo corporal. Nossos 

amores, se não estão conosco, ao nosso lado, permanecem em algum lugar, porque 

jamais se perde a ponte entre o céu e o coração. 



� Vídeo Divulgação 

        Nos meses de 
novembro e dezembro 
não haverá exibição, 
estamos sem a TV. 

 

 

� CELVINHO e sua dica de 
leitura  

 
“Cavalinho de 
flores”, autora 

Magdalena Del Valle 

      Que tal pensar em 
coisas bonitas e sentir 
bons sentimentos? 

Você já imaginou um bichinho todo feito de 
flores? E um mundo todo iluminado? Já 
pensou em um relógio que somente 
marcasse horas felizes? Beijos de algodão já 
acariciaram o seu rosto? Neste livro 
encantador e educativo, a autora conversa 
com a criança, incentivando-a, através de 
perguntas simples, a imaginar objetos do seu 
dia-a-dia sob uma forma diferente da que 
está acostumada a ver. Fala sobre belos 
sentimentos e valores morais como paz, 
amor, amizade, caridade, sempre criando 
situações para que o leitor pense e elabore 
suas respostas. É um livro diferente, seu 
nome. Oferece a oportunidade da 
interatividade com a criança para que ela 
conclua sobre a importância de sua 
participação na construção de um mundo 
feliz. 

        Cavalinho de flores é uma edição da 
FEB, com 36 páginas.  

Temos de trabalhar a mente infanto-juvenil 
para ver as coisas do mais alto, preparando 
uma nova geração que ame e compreenda. 

���� Sugestão de Leitura 
“Nascer, viver, morrer, 

renascer ainda e progredir 
sempre, tal é a lei.” 

     N u m a  l i n g u a g e m 
simples, clara e objetiva, 
Armando Falconi Filho nos 
traz “Perda de Pessoas 
Amadas”, um livro baseado 

nas reuniões realizadas na FEAK – Fundação 
Espírita Allan Kardec, em Juiz de Fora, MG, 
objetivando auxiliar pessoas emocionalmente 
abaladas pela desencarnação de familiares 

ou amigos queridos. 
      Trazendo mensagem consoladora do 
Espiritismo. Ajudando-nos a encarar a morte de 
uma forma menos dolorida, dando-nos 
compreensão, fortaleza, esperanças e 
consolações, retirando da dor lições preciosas 
que apaziguam as aflições da alma, promovendo 
crescimento e maturidade para o ser humano, 
nesse momento tão delicado da vida.  
      Nossos afetos continuam vivos, os laços não 
foram cortados. 
      “A jornada de uma vida no corpo físico é a 
oportunidade de aprender sempre com cada 
pessoa com quem compartilhamos experiências.” 
      O livro tem 160 páginas é editado pela 
Editora EME e pode ser encontrado em qualquer 
livraria Espírita. 

 
 

Avisos da Biblioteca / CELV 
• Devoluções em dia 
Pedimos aos usuários da Biblioteca, que, por 
favor, mantenham suas devoluções em dia. O 
número de devoluções atrasadas é muito grande, 
gerando uma espera aos outros usuários. É 
importante a observação da data de devolução. 
Verifiquem em suas casas, se algum livro não 
está esquecido na estante para ser devolvido. 
• Voluntários aos domingos 
Necessitamos de dois voluntários para a 
Biblioteca,no horário das reuniões,aos domingos. 
Os interessados estarão escalados pelo menos 
dois domingos por mês. Deixe seu nome e 
telefone em nossa Livraria, ou procure Cleusa 
Macedo, às quintas-feiras.  

 

Fragmentos de Luz... 
Saudade e Amor 

      Ante as lembranças queridas dos entes 
amados que te precederam na Grande 
Transformação, é natural que as tuas orações, 
em auxílio a eles, surjam orvalhadas de lágrimas. 
      Entretanto, não permitas que a saudade se te 
faça desespero. Recorda-os, efetuando, por eles, 
o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as 
mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos 
necessitados. 
      Lembra-lhes a presença amiga e visita um 
doente, qual se lhe estivesses atendendo à 
determinada solicitação. 
      Distribui sorrisos e palavras de amor com os 
irmãos algemados a rudes provas, como se os 
visses falando por teus lábios e atravessarás os 
dias de tristeza ou de angústia com a luz da 
esperança no coração, caminhando, em rumo 
certo, para o reencontro feliz com todos eles, nas 
bênçãos de Jesus. 

Emmanuel, 
Do livro: Amor e Saudade 

 

... & Verdade 
O culto dos mortos 

 
O culto dos mortos vem de todos os 

tempos, é imemorial, pode-se dizer, é 
instintivo, como é a crença na Imortalidade. 

Esse culto, porém, não se limitava 
antigamente a um dia fixado por esta ou 
aquela confissão religiosa. Era um culto 
contínuo e perene que evocava a lembrança 
do ente querido, desaparecido no vórtice da 
morte. 

Foi no ano de 998 que S. Odilon, 
abade de Cluny instituiu a “Comemoração dos 
finados” para o dia 2 de novembro. 

O “Dia dos Mortos” é como o “Dia de 
todos os Santos”; a instituição daquele é um 
arremedo à instituição deste, por um edito do 
Papa Gregório IV e dos Bispos, em 837 
fixando o dia 1º de novembro para celebração 
dessa festa. 

Não somos contrários ao “culto dos 
mortos”, mas achamos que essa prática deve 
revestir de um caráter todo espiritual, em que 
o Amor apareça, como verdadeiro laço que 
nos liga aos santos e aos nossos queridos 
mortos. E quando a humanidade estiver mais 
adiantada, mais isenta da materialidade que a 
oprime, havemos de ter ocasião de ver esse 
culto embalsamando todos os lares com a 
doce proteção dos nossos parentes mortos, 
bem como pelo auxílio constante dos Espíritos 
santificados pela prática do Bem e do amor ao 
próximo. 

Não censuremos aqueles que visitam 
as necrópoles em honra aos seus mortos, 
levando-lhes flores e o testemunho das suas 
saudosas recordações, mas digamos-lhes: - 
No recesso do lar, com a serenidade da noite 
se vos congregardes em prece na sublime 
evocação dos entes queridos, haveis de senti-
los posando docente sobre a vossa fronte a 
dizer-vos: “Nós vivemos num mundo 
estreitamente ligado ao vosso e vos 
protegemos; crede na Imortalidade, para que 
suave seja o vosso trespasse para estas 
regiões floridas onde vos esperamos. Crede 
na Vida porque a morte nada mais é que uma 
transformação para a Espiritualidade.” 
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“É na caridade que deveis 
procurar a paz do coração, o 

contentamento da alma, o 
remédio para as aflições”.   

 (E.S.E – cap.13) 



���� 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 
acolhidas por nossa Casa. 
• Em setembro/2012, recebemos: 

336 kg de alimentos, 1431 peças de 
roupas, 74 pares de calçados, 38 bolsas / 
cintos, 108 materiais de higiene e limpeza, 
cobertores e edredons, 13. Outros 
donativos: 46 e R$ 296,30 (doações em 
espécie).  No Bazar foram arrecadados R$ 
1.054,00. 
 

���� Você precisa conversar? 

Importante saber que, 
nossa Casa oferece 
atendimento fraterno a 
todos os que desejam 
conversar, aliviar o 
coração, aliviar seus 

momentos de incompreensão, de 
equívocos, e lembrar 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 esperança. Não se 
sinta sozinho, ou esquecido do Pai 
misericordioso. 

Se precisar, procure este serviço, 
todos trabalhamos em nome do Divino 
Mestre. Procure o balcão de atendimento 
ou nossa recepção e solicite uma 

    

 
“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, sorria, 
abrace. 
      Ap r o ve i t e  e s t e 
momento para ser feliz, a 
felicidade é feita de 

momentos  inesquec í ve is .  Fe l i z 
aniversário! 
 

NOVEMBRO 
1 - Denise Loures Pires Lage    
2 - Sonia Maria Sousa da Fonseca    
2 - Valdeci Lopes de Paiva    
3 - Eliana Seixas da Silva    
5 - Domingos José Vaz do Cabo    
6  - Regina Aurea do Couto Ferreira    
6 - Valmir Freitas de Carvalho    
7 - Maria Auxiliadora Bastos Lima    
9 - Graça Maria de Oliveira Rosa    
9 - Guiomar Costa Aleixo    
9 - Patrícia Oliveira da Fonseca    
10 - Eliana de Souza Teixeira Pimenta    
10 - Sebastião Moreira    
12 - Ana Lúcia Ferreira Couto    
12 - Vânia de Oliveira Souza    
13 - Dalva Sarmento do Prado    
13 - Luci Jordão de Castro    
15 - Joice Irapuã Abreu de Souza    
15 - Maria Aparecida Guedes da Silva    
17 - Claiton Ricardo da Silva Barbosa    
18 - Ednelson Gomes da Silva    
18 - Nivaldo Nogueira Dias    
18 - Sandra Maria Marques Sabag    
19 - Aline Couto Lourenço    
19 - Elza de Souza Leoncio    
20 - Merlyn Mana    
20 - Norma de Medeiros    
22 - Alex de Freitas Rangel    
22 - Jupiara dos Santos 
22 - Lenice Oliveira da Silva Cruz    
22 - Vera Lúcia Paes de Sá    
23 - Adriana Januária Machado Lisboa    
23 - Leandro Silva de Castro    
24 - Jairo Pimentel de Andrade    
26 - Iris Duarte de Souza dos Santos    
26 - Meire Lucia da Silva do Nascimento    
28 - Maria da Salete Monteiro Marinho 
28 - Roberto Corrêa Maia    
29 - Clelia de Freitas Rangel 

���� Mudança de Diretores 
 
      A Diretoria Colegiada do CELV, usando de 
suas atribuições, resolve: 
a) Dispensar, a pedido, a companheira Lilian 
Gomes, do cargo de diretora substituta da 
evangelização da família, e 
b) Designar a companheira NEIVA JARDIM, para 
o cargo de diretora substituta da evangelização 
da família, “ad referendum” da Assembléia Geral. 

���� Faça uma criança sorrir neste 

Natal! 

 

     O Natal está chegando e o 
DAPSE, como em todos os anos, está 
inic iando sua campanha,  nos 
oferecendo a oportunidade de 
apadrinhamento de uma criança. São 
crianças acolhidas, esperando por nós, 
pelo carinho que podemos oferecer! 
     Não deixe de colaborar. Saiba 
como participar! As fichas encontram
-se com a direção deste 
Departamento (DAPSE), procure a 
companheira Ana Eller. 
Que Deus possa abençoá-lo por esta 
iniciativa de levar alegria para essas 
crianças no Natal! 
“Tudo o que fizeres a um destes 

pequeninos é a mim que estarás 

fazendo.” (Jesus). 

 

���� Listas de Natal/2012 do CELV 

Já está disponível em nossa 
Livraria a lista de Natal, para 
arrecadação de recursos para o Natal 
das famílias assistidas por nossa 
Casa. Recorra aos seus amigos e 
familiares. Assim, todos poderão 
ajudar em nome de Jesus. As listas 
devem ser devolvidas até o dia 20 de 
dezembro, 2012.  

���� Mudanças nas instalações  

elétricas... 

Desde o início deste ano a Diretoria 
vinha planejando a melhoria e 
substituição das instalações elétricas 
de nossa Casa, conforme aviso do 
Boletim de Julho/2012. Em junho, o 
serviço começou e ainda não 
terminou, devido ao grande numero 
de atividades de nossa, fica mais 
difícil a conclusão deste projeto. Mas 
pedimos a compreensão de todos e 
desculpas pelas momentâneas faltas 
de energia e transtornos causados, 
sem intenção, por este serviço, que 
muito vai ser útil, nos proporcionando 
mais comodidade e conforto.   

Novos Associados Contribuintes 

Agradecemos e saudamos a todos:  

   Adenir Teixeira Alves,  Jeferson 
Natalino de Oliveira,  José Edmilson dos 
Santos,  Luzia Marques Ferreira,  Maria 
Alice Teixeira de Oliveira,  Maria de 
Penha Campos Rodrigues,  Mario Felipe 
Alves de Vasconcellos,  Paulo Roberto 
Gomes Afonso,  Ricardo Alexandre de 
Souza Carvalho, Solange Cruz Chagas,  
Vera Lúcia Paes de Sá. 
          O novos associados  devem  procurar  
a Livraria para receber um exemplar do 
Estatuto do CELV, e os esclarecimentos a 
respeito de suas contribuições. 
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Notícias do Movimento 
Espírita 

� � � � Novo Grupo de ESDE 
Quinta-feira, 10h30min 

Se você acabou de chegar ou deseja 
conhecer melhor a Doutrina Espírita, 
procure o novo grupo de Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita. O 
grupo se reúne todas às quintas-feiras, às 
10h30min. Com abordagens diferentes, o 
Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita estuda assuntos diversos com 
muita dinâmica, técnica e recursos 
didáticos apropriados. 
 

� � � � 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 NOVEMBRO os 
encontros serão nos dias 09 e 23, 
sempre às 08h. Participe, colabore!  

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 
Aniversariantes 

 
01/11/1953 – C. E. Amor à Cristo. Rua 
Cariacica, 833 – Jardim 7 de Abril – 
Paciência – 59; anos; 

09/11/1941 – Associação E.  Jesus 
Nazareno. Rua Seabra Filho, 415 – 
Inhoaíba – 71 anos; 
14/11/1940 – C. E. Deus, Luz e Amor. 
Rua Recife, 137 – Realengo – 72 anos; 
15/11/1956 – Agremiação E. Allan 
Kardec. Rua Jorge Soares de Souza, 
14 – Parque São Jorge –  Seropédica – 
56 anos; 

22/11/1946 – Ordem E. de Cecília. Rua 
Dr. Augusto Figueiredo, 2019 – 
Senador Camará – 66 anos; 

29/11/1952 – União E. Doutor Bezerra 
de Menezes. Rua da Feira, 768 – 
Bangu – 60 anos; 

30/11/1991 – C. E. Paulo de Tarso. 
Rua Josefa Domingos da Silva, 06 – 
Boa Esperança – Seropédica –          
21 anos. 

 
 
 
 
 
 
 

OUÇA NOSSAS PALESTRAS AO 
VIVO PELO SITE 

WWW.CELV.ORG.BR 
 

O Centro Espírita Luz e Verdade 
disponibilizou uma ferramenta funcional 
para todos que desejam ouvir, em 
casa, as palestras proferidas nos dias 
de reuniões públicas. 

Basta clicar na imagem no canto 
superior esquerdo da página principal 
doe site e pronto: abrirá outra guia com 
player e o áudio logo aparecerá. 

O áudio, por enquanto, somente 
está disponível no momento em que 
acontecem as reuniões públicas em 
nossa Casa, que são: 

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

*************** 
 

� � � � Pais e responsáveis das 
reuniões de quartas-feiras e sextas-
feiras (noite) e domingos 
 

Vocês conhecem o que é 
Evangelização Espírita? Conhecem o 
(a) Evangelizador (a) que está com seu 
filho durante as reuniões públicas? 
Portanto, pedimos que procurem estes 
colaboradores nas respect ivas 
reuniões, é necessário que haja uma 
conversa, precisamos conhecer os pais 
e a criança, para aprimorar sempre o 
nosso trabalho de Evangelização, 
colaborem. 

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

� � � � Confraternização geral do        
CELV / 2012 

Anote na agenda, vai acontecer no 
domingo, dia 16/12. E contamos com a 
participação de todos, trabalhadores, 
voluntários e frequentadores.  

Estamos organizando uma alegre 
confraternização com muitas surpresas e 
participação de todos os grupos de 
nossa Casa.  

VOCÊ QUE... 
 

���� Acabou de chegar 
���� Quer conhecer melhor a Doutrina 
Espírita 
���� Procura orientação, consolo... 
���� Não perca a oportunidade! 
Existe um grupo esperando por você! 
Grupo de Iniciação ao Espiritismo    

1. Diretoria administra,va 

Diretor: Flavio Palhares 

Diretor subs,tuto: Ricardo Teixeira 

 

2. Diretoria financeira 

Diretora: Risemir Correa 

Diretora subs,tuta: Marilia Vidigal 

 

3. Diretoria de educação doutrinária 

Diretor: Eduardo Ferreira 

Diretora subs,tuta: Creusa Branco 

4. Diretoria de evangelização da família 

Diretora: Fernanda Portugal 

Diretora subs,tuta: Neiva Jardim 
 

5. Diretoria de divulgação 

Diretora: Marylin Fonseca 

Diretora subs,tuta: Madalena Gomes 
 

6. Diretoria de Assistência e promoção social 

Diretora: Ana Eller 

Diretora subs,tuta: Maria Cecília 

Diretoria Colegiada do C. E. Luz e Verdade  - (2011 – 2013) 

Acesse nosso site 
www.celv.org.br  

Lá  você pode ler e baixar nosso       
 Boletim mensal. 

“Somos responsáveis 
pelos desvios mentais que 
causamos aos nossos 
semelhantes, devido os 
nossos trajes”.   

Joanna de Ângelis 

Portanto, se você está trajando 
uma roupa muito curta, 

transparente ou muito decotada, 
reflita! Contamos com sua 
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“Espiritismo na Mocidade, a transformação essencial” 

Se você acha que a Doutrina Espírita transformou 
sua vida e lhe fez repensar valores, não deixe de 
compartilhar isso com seus amigos e conhecidos. 

Muitas vezes, apenas um depoimento é o suficiente 
para alguém despertar para a espiritualidade. 

Com certeza, os jovens, colaboram muito no sentido 

de levar essa Doutrina a um número maior de pessoas! 
Faça sua parte, transforme!  

17/11 - Julia Amaral Krusemark 

29/11 - Phillipe Calderal Rosa 

O QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA VÃO FAZER NO CARNAVAL? 
 

34º COMEERJ & 19º ENEFE / 2013 – para toda a Família Espírita 
 Todos os anos, durante o período de Carnaval acontece a Comeerj, que é a Confraternização das Mocidades 
Espíritas do Estado do RJ. Em 2013 a confraternização acontecerá de 09 a 13/02/12, e o tema será: “O futuro é agora. Por 
que te deténs?”.  

Simultaneamente acontece o ENEFE - Encontro Estadual da Família Espírita. 
 
 Quem pode participar: 
 
CONFRATERNISTAS - Jovens espíritas de 11 a 20 anos frequentadores das reuniões do Departamento de Infância e Juventude de sua 
Instituição Espírita, pelo período mínimo de dois anos até a data da inscrição, com 70% de frequência.  
PAIS – pais ou responsáveis dos confraternistas presentes à Comeerj. 
PEQUENOS COMPANHEIROS - Filhos de membros de comissão e de pais presentes ao encontro, devendo participar da programação 
previamente elaborada. 
TAREFEIROS DO BEM - Espíritas a partir de 21 anos, que estejam participando ativamente, há 2 anos de uma Instituição Espírita.  
 
É necessária a inscrição antecipada e pode ser feita no site: www.ceerj.org.br/comeerj  , até o dia 31 de novembro/12. Se desejar, 
escolha o Pólo VI Cesaréia (pólo da Zona Oeste). Se for jovem, opte por confraternista. Se for pai/mãe, opte por Pais. Dúvida procure os 
companheiros do Setor de Evangelização:   Ricardo Teixeira, Nathália Del Rey, Fabiola, Tayná ou Marylin. Mais informações em nosso 
email divulgacao@celv.org.br. 

Participe!  Encontros aos sábados, às 17h. 
Convide seus pais para a reunião do Grupo de Pais, às 17h. 

 
“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. 

A vida passa não demore, encontre sua direção.” 
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

Precauções 
 

Acautela-te do mal através de todo o Bem que possas 
movimentar. 

Acautela-te da inveja, reconhecendo que cada qual é fruto 
dos próprios atos, e não ambiciones o que ainda não conseguiste, 
não vibrando negativamente contra aqueles que já o lograram. 

Acautela-te do ressentimento, compreendendo que se trata 
de um morbo pestífero que aniquila aquele que o agasalha. 

Acautela-te contra a maledicência, substituindo-a por 
comentários edificantes que possam ajudar até mesmo aqueles que 
tombaram em erros graves. 

Acautela-te da ira, que responde por transtornos graves na 
emotividade trabalhando em favor da desdita pessoal. 

Acautela-te do ciúme, adquirindo a segurança necessária à 
tua existência, no trabalho com Jesus. 

Acautela-te contra a ingratidão, que se constitui ferrugem 
nas engrenagens da tua alma. 

Acautela-te da sensualidade e do erotismo, facultando-te o 

equilíbrio da imaginação e da conduta. 
Acautela-te contra a censura, concedendo a quem se 

encontra equivocado o direito de transitar nessa faixa de evolução. 
Acautela-te da agressão mental e moral, evitando a 

ocorrência infeliz que pode degenerar naquela de natureza física. 
Acautela-te da influência dos Espíritos ociosos, infelizes, 

perversos, que te sitiam a usina mental, cultivando pensamentos de 
amor e de compaixão em favor do teu próximo. 

Todos os seres humanos são susceptíveis de errar, tendo, 
porém, o dever de se corrigir, de evitar a repetição e de avançar com 
dignidade pelo rumo novo eleito como roteiro de iluminação e de 
sabedoria. 

Estás na Terra em conserto, em prova ou expiação. 
Agradece a Deus a oportunidade abençoada, conforme se te 
apresente, sem lamentações, caso enfrentes dificuldades, nem 
exigências, caso experimentes carências, realizando o melhor que te 
esteja ao alcance. 

Extraído do Livro: Liberta-te do Mal. 

    

Poemas...Trovas...PoesiasPoemas...Trovas...PoesiasPoemas...Trovas...PoesiasPoemas...Trovas...Poesias    
 

ALÉM 
 João de Deus 

Além da sepultura, a nova aurora 
Luminosa e divina se levanta; 
Lá palpita a beleza onde a alma canta, 
À luz do amor que vibra e revigora. 
  

Ó corações que a lágrima devora, 
Prisioneiros da dor que fere e espanta, 
Tende na vossa fé a bíblia santa, 
E em vossa luta o bem de cada hora. 
  

Além da morte, a vida tumultua, 
O trabalho divino continua... 
Vida e morte – exultai ao bendizê-las 

  

Esperai nos tormentos mais profundos, 
Que a este mundo sucedem-se outros mundos, 
E às estrelas sucedem-se as estrelas! 
  

 Do livro Parnaso de Além-Túmulo. Psicografia 
de Francisco Cândido Xavier. 
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REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 

 

PAIXÕES 
(Livro dos Espíritos, cap. 12, “Da perfeição Moral”) 

 
907. Será substancialmente mau o princípio 
originário das paixões, embora esteja na Natureza? 
“Não; a paixão está no excesso de que se acresceu a 
vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no 
homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à 
realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que 
causa o mal.” 
908. Como se poderá determinar o limite onde as 
paixões deixam de ser boas para se tornarem más? 
“As paixões são como um corcel, que só tem utilidade 
quando governado e que se torna perigoso desde que passe a 
governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento 
em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado 
um prejuízo qualquer para vós mesmos, ou para outrem.” 
As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem 
e o auxiliam na execução dos desígnios da Providência. Mas, 
se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem 
nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas 
mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o 
esmaga. 
Todas as paixões têm seu princípio num sentimento, ou 
numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, 
assim, um mal, pois que assenta numa das condições 
providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita 
é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. 
Está no excesso e não na causa e este excesso se torna um 
mal, quando tem como conseqüência um mal qualquer. 
Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal 
afasta-o da natureza espiritual. 
Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza 
animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o 
aproxima da perfeição. 
 
909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, 
vencer as suas más inclinações? 
“Sim, e, freqüentemente, fazendo esforços muito 
insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah! Quão poucos 
dentre vós fazem esforços!” 
 
910. Pode o homem achar nos Espíritos eficaz 
assistência para triunfar de suas paixões? 
“Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os 
bons Espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é 
essa a missão deles.” (459) 
 
911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, que 
a vontade seja impotente para dominá-las? 
“Há muitas pessoas que dizem:  Quero, mas a vontade só 
lhes está nos lábios. 
Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como 
“querem”. Quando o homem crê que não pode vencer as 
suas paixões, é que seu Espírito se compraz nelas, em 
conseqüência da sua inferioridade. Compreende a sua 
natureza espiritual aquele que as procura reprimir. 
 Vencê-las é, para ele, uma vitória do Espírito sobre a 
matéria.” 
 

FRASE DO MÊS 
 

“As virtudes são a presença do amor e da 
sabedoria de Deus”  

Joanna de Ângelis 

Mensagem mediúnica 
 

1. Visita do Grupo de Bezerra 
 “Queridos irmãos, que a paz de Jesus e 

de seus abnegados Espíritos de Luz esteja em vosso coração. 
É de relevada importância e poder das palavras proferidas do 
coração. E também é urgente o poder transformador que o 
homem consegue implantar em si mesmo quando as realiza  e 
assimila.  cada um segundo suas obras. A cada um segundo o 
que faz. ... A verdadeira transformação só se dá quando os 
homens de bem entendem que o trabalho e o estudo devem 
seguir juntos,  obra do Bem e do Altíssimo. Queridos, estamos 
aqui em breve visita aos grupos mediúnicos desta Casa. 
Algumas transformações substanciais estamos presenciando e 
ficamos alegres por isso. A cada passo, e cada bandeira 
erguidos e sustentados no trabalho renovador, mais luz e 
verdade se derramam sobre a humanidade encarnada e 
desencarnada. Pequenas gotas de luz como o orvalho em flor 
caem sobre as diversas frontes, sobre os diversos 
trabalhadores desta área tão específica, que é a mediunidade. 
Paz a todos, equilíbrio e harmonia. Tenham todos a certeza de 
que somos pequeninos seres nas importantes peças na 
complexa engrenagem da vida. Abraços afetuosos e 
respeitosos a todos é o que queremos registrar. Amor, muito 
amor! Em todos os corações hoje, agora e sempre. 

Recebida em reunião mediúnica no CELV dia 17 de setembro/12. 
 
2. O tempo e a colheita  
 

Tempo, senhor da razão! 
Tudo que acontece ele está presente. 
O tempo de nascer, crescer, desenvolver, reflexionar, 

descansar. 
Todos nós dele dependemos. Certo é que cabe a nós 

dar-lhe o devido valor em nossas vidas. 
Quanto tempo, às vezes, perdemos em nos acharmos 

vítimas de algo ou de alguém? Quando sabemos que isto não 
é verdadeiro. 

A vida é nossa, Deus no-la deu, o que fazemos dela é 
obra nossa. 

Se dividirmos o nosso tempo com coisas boas, a 
colheita será primorosa! 

Mas, quando usamos esse mesmo tempo, de forma 
errada, a colheita será de acordo com a semeadura. 

Então companheiros, utilizem esse amigo, tempo, da 
melhor forma possível. Ele não é vilão, nem herói. É 
simplesmente o que dele fazemos. 

Não desperdicemos o tempo, para que depois, 
venhamos a pedir um pouco mais de tempo para ressarcir 
erros, vícios e deméritos. Cuide de seu tempo com carinho, ele 
é somente seu. 

Recebido na reunião mediúnica de 16/06/2011. 
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