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VISITAS EXTERNAS, SEJA UMA VOLUNTÁRIO! 

(Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa) 
* Ação Cristã Vicente Moretti (ACVM) - 1ºs domingos, às 9h; 
* Colônia Curupaiti — 2ºs domingos, 8h;  
* Hospital Pedro de Alcântara — 3ºs sábados, 13h; 
* Visita fraterna — 4ºs sábados, 19h ; 
* Abrigo de Idosos Lar de Otávio - Último sábado, 14h30min; 
* Lar Maria Dolores e Meimei — Último domingo, 12h. 

Editorial 

COMUNICAÇÕES PREMATURAS 
“Hoje, porém, com a mediunidade esclarecida, é fácil aliviá-los e socorrê-los” 

 EMMANUEL 
 

O primeiro desejo de quem perde, no plano material, um ente queri-
do, é, naturalmente, no sen,do de ouvir-lhe a palavra amiga, pela via 
mediúnica. Saber onde está, como se encontra. Conhecer-lhe as noDcias, 
sen,r-lhe as emoções. Amenizar a saudade pungente. 

Entendemos justo e compreensível o anseio de quem ficou, imerso 
em lágrimas, vendo par,r para outra dimensão da vida o ser amado. A 
mensagem de quem se foi representa esperança e conforto. (...)  
 Em fase de transição, não tem o novo habitante do Espaço, na 
maioria dos casos, condições de retornar, de pronto, ao convívio dos 
seus. Só a alma renovada pode enfrentar, além da desencarnação, as vi-
brações e a emocionalidade dos que lhe pranteiam a perda. 

 Os Benfeitores conhecem as causas que desaconselham o comu-
nicado com a urgência desejada, às vezes até pelo próprio desencarnado. 

 A intranquilidade dos familiares, vergastados pela saudade cruci-
ante, projeta dardos mentais de angús,a e desespero que a,ngem em 
consecu,vo bombardeio, a organização perispiritual do recém-
desencarnado, ferindo-lhe as fibras sensíveis do coração. 

 Em decorrência dessa diversidade, ou distonia, a comunicação 
prematura, causando no recém-desencarnado choques vibratórios vio-
lentos, é sempre protelada pelos Amigos Espirituais. 

 Poderia, o encontro precipitado, prejudicar o esforço de 
recuperação empreendido pelos samaritanos do bem. Liberada do 
corpo Lsico, torna-se a alma mais sensível a emoções, a pensamen-
tos.  

Conscien,zemos de que nem sempre nossos desejos compa,bi-
lizam-se com a programação da Espiritualidade, auxiliemos os en-
tes que par,ram com as nossas preces, até que a sabedoria de 
Deus os ponha em contato conosco pela bênção da mediunidade 
esclarecida. 

Texto baseado no Livro: Mediunidade e Evolução (Mar,ns Peralva) 

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. (Para jovens e adultos) 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h. 
Juventude & pais - 17h. 
 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min. 
Segundas-feiras – 20h. 
 

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras — 10h30min. 
Terças-feiras — 20h 
Quartas-feiras —  18h 
Quintas-feiras – 10h30min e 20h. 
 

Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 09h Acesse nosso site www.celv.org.br  



Vídeo Divulgação 

 
“Gêneros Literários no 
Novo Testamento” 

 
Com muita sensibilidade, Haroldo Dutra 
Dias vem nos apresentar a pessoa do 
Cristo indelével, na revelação de seus 
ensinos, traduzidos nas mais variadas 
formas literárias: (provérbios, salmos, 
parábolas, poesias, narrativas,...), tra-
zendo-nos não só a cultura hebraica, 
mas a preocupação crística da compre-
ensão de seus ensinos num belo quebra
-cabeças. Por milhares de anos a anti-
guidade cuidou de afazeres materiais, 
porém a partir de Jesus somos convida-
dos a um novo olhar, um comportamen-
to de quem enxerga além deste instante.  

 

Exibição terça-feira, 22/10/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 
 
 
 

 

Locadora Espírita 
Você que é Associado contribuinte ou 
efetivo do CELV, tem disponível um vas-
to acervo de DVD´S,  de filmes, pales-
tras e seminários espíritas. 

Procure nossa Livraria e se informe. 

Sugestão de Leitura 

���� Dica do CELVINHO   

 
“QUANDO O VIDEO GAME MANDAVA NO 

NALDINHO” 
AUTOR: Adeilson Salles 
 
Naldinho, um menino muito moderni-

nho, esquecia de viver sua própria vida. 
Nem jogar bola e outras brincadeiras ele 
queria mais, muito menos estudar. Só pen-
sava em jogar vídeo game. O rei do game, 
andava exagerando, adorava jogos de 
luta. Até que um dia ele teve que enfrentar 
o temível Preguiçóide Ignorantis, um inimi-
go na vida real. Acompanhe Naldinho e 
seu amigo Mutante nessa aventura.  

Procure mais esta novidade em nos-
sa Livraria! 

 
 

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

���� Dica da Livraria 

O Problema do Ser, 
do Destino e da Dor 

 
Quem somos? De on-
de viemos? Para onde 
vamos? Fundamentan-
do-se nos princípios da 
Doutrina Espírita, este 
trabalho busca respon-

der a questões que, como estas, desafiam 
a mente humana há séculos. Entre os te-
mas analisados estão a evolução do pen-
samento, a vida no mundo espiritual, pro-
vas históricas da reencarnação, a lei dos 
destinos, as potências da alma e diversos 
outros tópicos que permanecem atuais. 
Unindo lógica e sentimento, exalta a reali-
dade da sobrevivência do Espírito após a 
morte física, a partir de valioso conjunto de 
ensinamentos e reflexões para a evolução 
do homem e da realidade que o cerca. 

Editado pela FEB, tem 376 páginas. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 
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Confira as novidades do 
nosso site! 

♦Fotos do CELV no menu "Conheça 
CELV" 
♦Ferramenta de pesquisa "Espiritismo 
de A a Z" 
♦Ferramenta de Referências Biblio-
gráficas 
♦Relação de Livros disponíveis para 
empréstimo em nossa Biblioteca 
♦Download de algumas palestras pro-
feridas no CELV 
 

CONFIRA TODO O SITE E FIQUE POR DEN-
TRO DAS NOTICIAS DO CELV E DO MOVI-

MENTO ESPÍRITA 
FAÇA O DOWNLOAD DO NOSSO 

INFORMATIVO MENSAL. 

Fragmentos de Luz... 
 

Sinais de luz 
 

Aceitar a existência, melhorando a 
nós mesmos; 

Cumprir a obrigação que o momento 
nos mostra; 

Trabalhar e servir sem reclamar lou-
vores; 

Receber agressões desculpando-as 
sem queixas; 

Nunca desanimar na prática do bem; 
Eis alguns sinais da Presença de 

Deus. 
 

Emmanuel 
Do livro: Trevo de Ideias, psicografia Fran-

cisco Cândido Xavier 
 

... & Verdade 

 
Corpo Humano 

 
Pode ser considerado, pela comple-

xidade das suas funções e pela finalida-
de a que se destina, como a máquina 
mais perfeita de que se tem conheci-
mento. 

Analisando-o, no contexto da escala 
evolutiva do reino animal, vamos obser-
vá-lo no ápice da criação no plano ter-
restre, por ser ele o veículo de manifes-
tação da máxima inteligência através do 
cérebro e do pleno amor simbolicamente 
expresso através do coração. O que não 
se pode esquecer é que, tanto a sua 
concepção como o seu aperfeiçoamen-
to, funcional e estético, obedecem a um 
planejamento superior que, em última 
análise, visa a proporcionar oportunida-
de de evolução do espírito no planeta 
Terra. 

 
 
“No seu corpo, tudo manifesta a sa-

bedoria divina que elaborou uma forma 
perfeita para a residência temporária do 
Espírito no processo evolutivo. (...)” 

 
Projeto Manoel Philomeno de Miranda 

Do livro: Terapia pelos Passes 



���� Diretoria de Assistência e 

Promoção Social - DAPSE 

      Agradecemos aos Srs. Associados 
e frequentadores do CELV, pelas 

doações, que visam atender às fa-

mílias acolhidas por nossa Casa. 

Em agosto/2013, recebemos: 265 

kg de alimentos, 1421 peças de rou-

pas, 161 pares de calçados, 51 bol-

sas / cintos, 82 materiais de higiene 

e limpeza. Colchas e cobertores, 08. 

Outros dona,vos: 73, e R$ 100,00

(espécie).  No Bazar foram arreca-

dados R$ 1.983,00. 

    
 

“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! 
     

 

Outubro 
 
02 - Zuelzer Ferreira Araujo    

04 - Ana Maria Sanches Sarmento    

07 - Maria da Penha C. Rodrigues    

08 - Cín,a Fernandes B. A. de Souza    

09 - Ivson da Silva    

10 - Tânia Maria da Silva Hernandes    

12 - Alcidésia Araújo de Oliveira    

16 - Luciana Santos de Paula    

17 - Edgard Estevão do Carmo    

17 - Fabiana França da Silva    

18 - Glaucia Narciso Pantoja    

20 - Almir Lopes Rosado    

21 - Luzia Marques Ferreira    

22 - Priscila Marcelli A,e Pacheco    

24 - Milton Ba,sta Bezerra    

25 - Ana Carla Brito Monsores    

25 - Erli Pereira Dimas    

27 - Rejane Ferreira da Silva    

28 - Joselia Santos de Oliveira    

28 - Maria Gore, Ribeiro de Carvalho    

30 - Flávio Palhares Peixoto    

31 - José Luis Rangel Pinheiro    

 
Lembramos que 

temos um setor de 
“achados e perdi-
dos” aqui em nossa 
Casa. Não esque-
çam de verificar no 
balcão de atendi-

mento. 

 

As eleições no CELV  
  

  Aproxima-se mais uma vez o momento de 
eleição em nossa Casa, que renovará a Diretoria Cole-

giada para o triênio 2014 - 2016. E o Conselho Fiscal 
junto com a Diretoria Colegiada decidiram as seguin-
tes datas para a ELEIÇÃO 2014: 
 

* Até 03/11/2013— entrega das chapas na Secretaria; 

 * Do dia 04 a 13/11—  Secretaria entrega as chapas para aná-

lise dos integrantes ao Conselho Fiscal; 

 * 18/11/2013— reunião do CF para análise das chapas; 

 * 23/11/2013— AGE para a eleição da Nova Diretoria; 
 

 A Diretoria Colegiada é composta de 6 (seis) membros titulares, que 
são os responsáveis pela administração do CELV, e 6 (seis) substitutos e 
só podem participar  os associados efetivos para os seguintes cargos: 

Diretor Administrativo 

Diretor de Assistência e Promoção Social 

Diretor de Educação Doutrinária 

Diretor de Divulgação 

Diretor de Evangelização da Família 

Diretor Financeiro 
  

 Convidamos nossos associados a refletir sobre a necessidade e im-
portância de colaborarem com nossa Casa em mais esta renovação, 
que possam surgir novos colaboradores.  

 Mais do que cooperação, que pode ser caracterizada como união 
de mãos para o trabalho, a colaboração é também multiplicação de 
mentes e coração em coesão, que se voltam para um objetivo co-
mum.  Mais informações procure a Diretoria Colegiada. 

    ���� Você precisa conversar? 

      Importante saber que, nossa Casa ofe-

rece atendimento fraterno a 

todos os que desejam conver-

sar, aliviar o coração, aliviar 

seus momentos de incompre-

ensão, de equívocos. 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 entrevista frater-

na. 
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Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 

Aniversariantes 
 
03/10/2002 – Grupo E. Amor Fraterno. 
Est. do Realengo, 984 – Padre Miguel 
– 11 anos; 
18/10/1997 – Grupo E. Tereza de Je-
sus. Est. do Monteiro, 481 – Campo 
Grande – 16 anos. 

           AGENDA DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 

 UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!    
MANAUS MANAUS MANAUS MANAUS ----    CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE ----    JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA ----    VITÓRIA VITÓRIA VITÓRIA VITÓRIA     
 

 Escolha a  cidade de sua preferência, o Congresso 
será realizado simultaneamente em 4 cidades brasileiras. 
 As inscrições já começaram  e serão encerradas 
quando preenchidas as vagas, ou então no dia 31/12/ 2013. 
As inscrições são realizadas na página do Congresso, ao se 
inscrever defina a cidade onde participará. 
 Novidade! Este ano o valor da inscrição, R$ 120,00 
será convertido em bônus, um vale compras no valor integral 
para uso exclusivo na livraria da FEB. 

 Acesse www.febnet.org.br/4congresso  ou acesse 
nosso site www.celv.org.br  

Novos grupos de  
Estudo Sistematizado 
Da Doutrina Espírita 

Para os iniciantes e interessados em 
conhecer a Doutrina Espírita de forma 
sistematizada. Metodologia aplicada em 
todo o Brasil - Conselho Federativo Na-
cional - FEB. 

Quartas-feiras, às 18h 
(inicio em 16/10) 

Quintas-feiras, às 20h 
 

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

 

LIMPEZA & MANUTENÇÃO 

 Voluntários 

Convites do Depto de Multimeios – DMM 

A equipe do DMM faz um apelo para 
que novos voluntários nos auxiliem nes-
ta tarefa. Se você deseja fazer parte 
desta equipe, na limpeza e manutenção 
de nossa Casa, os encontros aconte-
cem a cada quinze dias.  

No mês de SETEMBRO, os encontros 
serão nos dias 11 e 25, sempre às 08h. 

Vem aí mais uma  

REUNIÃO DE  

TRABALHADORES DO 
CELV 

Será no domingo, dia 10/11  

recepção às 14h30m. 

Convidada: 
Suely Caldas Schubert 

      
Tema: 
“Dimensões Espirituais do Cen-
tro Espírita” 

Reunião Especial de  
celebração 

“Estamos Vivos!” 
Vai acontecer aqui no CELV, no 
Dia, 02 de novembro, às 16h30min. 

Com Palestra, músicas, poemas  e 
psicografias. 

“Corações entrelaçados 
Nunca se separarão 

Na distância ou na morte 
Sempre se reunirão! 

Alguns festejam a morte, 
Eu me sinto comovida 

E digo a todos:  
Por favor, celebrem a vida!” 

Feirão da Primavera no Lar 
de Otávio – 12/10 

Há alguns anos, acontece no 
Lar de Otávio (abrigo de idosos de-
samparados), este encontro do Movi-
mento Espírita para aqueles que 
apreciam a Arte Espírita. O Feirão 
acontecerá no dia 12/10, a partir das 
10hs, onde teremos um dia maravi-
lhoso, com atividades para as crian-
ças, barraquinhas, música ao vivo e 
um delicioso almoço. Esta é uma boa 
oportunidade de ajudar este Abrigo, 
que acolhe tantos idosos.  

 
O Lar de Otávio fica na Praça 

Taquarana, 65 em Santa Margarida – 
Campo Grande –Tel. 3108-5023. 
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Aos sábados, 
*  15h - Infância 
*  17h - Mocidade 

 

Evangelização dos Pais/responsáveis  
no mesmo horário. Participem! 

Evangelização na Gravidez 

  Como espíritas devemos ter a consciência de que nossos filhos 

não são apenas células em formação no nosso corpo, como muitos pro-

fessores e cientistas o dizem, muitas vezes como justificativa para o 

criminoso ato do aborto. Justamente por não termos apenas a visão 

material, sabemos da preexistência da alma e de como tudo é delibera-

damente programado no plano espiritual, de forma que nenhuma mãe 

tem o filho que não merece e nenhum filho tem a mãe que não lhe con-

venha. Existem laços eternos que nos ligam, “mãe e filho são dois seres 

que necessitam vivenciar experiências em comum”¹ e crescer. Crescer 

é o maior objetivo da encarnação, “Deus nos impõe a encarnação com 

o fim de fazer-nos chegar à perfeição”² e o veiculo da encarnação é a 

gravidez. 

 Nem sempre o espírito que está por nascer será de nossa pa-

rentela espiritual. Muitas vezes mãe e filho não possuem afinidade, seja 

afinidade evolutiva ou ainda afetiva, mas estão nessa encarnação para 

curar as mazelas do passado a fim de evoluírem juntos pelo perdão e 

pela fraternidade. Os abortos naturais muitas vezes são espíritos que 

não aceitaram ou tiveram medo da experiência porvindoura e necessita-

vam de maiores demonstrações de carinho e acolhimento por parte dos 

pais. 

 Neste sentido, cumpre-nos ter consciência de que antes mes-

mo do momento da concepção o ser reencarnante vai estar cada vez 

mais próximo do colo materno em espírito. E é principalmente durante 

este período da gestação, que a mãe deve aproveitar para periodicamen-

te estimulá-lo e envolvê-lo em doçura e gentileza. Pode-se, por exem-

plo, conversar diretamente com ele, ler livros edificantes (como os que 

falam do Evangelho), ir à palestras, receber passes de cura etc, a fim de 

situar o espírito recém regresso numa esfera positiva, em sintonia com 

a mãe. Evangelizá-lo desde o início para que enxergue sua nova exis-

tência como uma dádiva: essa é uma das grandiosas missões maternas. 

 A tarefa de evangelização de almas deve ser refletida e requer 

uma alta soma de renúncia e sacrifício; todo verdadeiro cristão o sabe. 

O espiritismo fornece subsídios valiosos para que o berço espírita se 

torne este celeiro de bênçãos através do qual as criaturas poderão en-

contrar ensejo de realizar este tão sublime intercâmbio, com vistas à 

felicidade.  

Legenda:  

1.Livro Gestação: Sublime Intercâmbio  2. Livro dos Espíritos Cap. II perg. 132 

(Blandina Gonçalves participa da Mocidade Espírita Ezequiel/CELV e 

colaborou com esta redação) 

Vem aí o EncontrãoVem aí o EncontrãoVem aí o EncontrãoVem aí o Encontrão    da da da da     
Evangelização Infantil,Evangelização Infantil,Evangelização Infantil,Evangelização Infantil,           

 O encontro está marcado para o 
dia 27/10/13, domingo, às 8h.    

Local: ABENA (Associação Benefi-
cente Espírita Nazareno), à Rua Solon 
Botelho, 480 – Campo Grande.  

A Evangelização da Infância  
durante as reuniões doutrinárias  

vai mudar! 
  

 A partir do mês de outubro, ao tér-

mino da evangelização, as crianças não 

serão mais, encaminhadas para aplicação 

do passe, os pais e responsáveis que dese-

jarem devem ir buscar a criança na sala, 

junto à evangelizadora. Lembramos que 

os passes não são obrigatórios e que, du-

rante a reunião, todos os frequentadores 

presentes recebem o passe espiritual. 

 Lembramos também aos pais e res-

ponsáveis que é muito importante que  

levem e busquem suas crianças na sala de 

evangelização, tendo assim a oportunidade 

de conversar com a evangelizadora de seu 

filho(a). 

 

Diretoria de Evangelização da Família 
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Parabéns aos Grupos de Arte Espírita do CELV 

Setembro é mês de comemorar! 

EXAME 
 Aprofundar a mente na investigação minuciosa das 
deficiências alheias, mesmo com o propósito aparente de 
ajudar, seria como derramar precioso bálsamo sobre pânta-
no infeliz com a intenção de saneá-lo ou jogar ácido cruel 
sobre feridas que demoram a cicatrizar com o pretexto de 
eliminar o foco infeccioso...  
 Não convertas a tua caridade mental em sombras 
densas para que não tropeces em escolhos. Podes movimen-
tar o tesouro psíquico para reorganizar o equilíbrio sem o 
impositivo de ampliar a infelicidade, tornando-a conhecida.  
 Não transformes a visão em instrumento de obser-
vação impiedosa. Nem movimentes o verbo como quem 
aciona látego cortante, desencadeando sofrimento.  
Exalta a oportunidade de cultivar a esperança.  
 Difunde a excelência do otimismo.  
 Distende a alegria junto àqueles que a tristeza ven-
ceu.  
 Louva as mensagens da fé operante ao lado do 
amigo que caiu fragorosamente.  
 Acena a todos com novas possibilidades de refazi-
mento no bem, demonstrando ânimo sereno e robusto.  

 Supera a tentação de inquirir muito para compre-
ender, desdobrando o trabalho que renova e restaura.  
 Descobre o lado melhor do infeliz e faze o melhor.  
 E se notares que tudo indica insucesso do seu em-
preendimento, agigantando-se o mal, apela para a Espiritu-
alidade Superior e transforma-te em viva mensagem de 
amor, desdobrando a bondade de Jesus Cristo, sem aguarda-
res de imediato o êxito que te não pertence. Quando não 
puderes fazer o bem pensa nele.  
 A noite para não ser triste veste-se de estrelas.  
 O espinheiro atormentado, em silêncio, adorna-se 
de flores.  E com o que tiveres exalta a alegria, embelezando 
a vida.  
 Nunca reclames ante a fraqueza dos outros nem 
examines o erro do próximo com azedume, mesmo porque, 
em te voltando contra eles é necessário examinar, no recesso 
íntimo, quanto tens sido mal sucedido e, se em lugar desses 
companheiros não estarias complicando a própria aflição, 
fazendo o que eles realizam com dificuldade, de maneira 
pior e mais infeliz.                                                                                                      

 
Psicografada pelo médium Divaldo Franco , do livro Espírito e Vida. 

 

O que é o Suave Entardecer  para  você? 
  

 Com carinho fomos em busca de impres-
sões diversas dos queridos participantes do Grupo, 
e lá colhemos estas preciosidades. 
 
“O Suave Entardecer é um grupo de recuperação. 
Quando aqui cheguei, pensando em trabalhar 
com os idosos, qual foi minha surpresa em saber 
que todos trabalhavam por todos e para todos. E 
é assim que me sinto, dando e recebendo. Amo o 
Suave Entardecer, pois está me fazendo uma pes-
soa melhor.” (por Erli Caetano Mendes) 
 
“Para mim é como se fosse ter voltado para o jar-
dim de infância, pois eu brinco, eu canto, eu recito 
versos e principalmente, recebo lições de vida. É o 
carinho de uma família que Deus me ofertou. (por 
Luzia Marques Ferreira) 
 
“É um lugar de terapia emocional e social onde 
encontramos alegria. Quer viver com alegria? 
Procure o Grupo Suave Entardecer. Aqui nós te-
mos também socorro e vivemos em harmonia aju-
dando uns aos outros.” (por  Rosangela Regina) 

 
Colaboração nesta redação Francinete Costa  

 

 

 

OFICINAS – violão/teclado 

Gostaríamos de esclarecer que não damos aulas de 
violão e teclado no CELV. A oficina que acontece às 
terças-feiras, a partir das 18h, está sob responsabilida-
de do Departamento de Arte/DEF. E, a coordenação 
é feita pelo Grupo de Arte e tem exclusivamente a 
função de preparar novos voluntários que possam 
atuar nesta área. Por isso os interessados, jovens ou 
adultos, precisam ser frequentadores do CELV, estar 
participando da evangelização ou de algum grupo 

de estudo de nossa Casa. 

Além disto os interessados deverão, assim que aptos, 
se prontificarem a prestar serviços voluntários na 

evangelização de nossa Casa. Isso quer dizer: “o pa-
gamento será com o trabalho, retribuindo o que 

aprendeu.”  
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Mensagem mediúnica 
 

 

Construção e Colheita 

O caminho que leva à felicidade começa com o 
primeiro passo que damos rumo à autotransforma-
ção. Não há outro caminho a não ser pelo esforço 
próprio em modificar os impedimentos existentes no 
ser que obstam a realização da paz interior. 

O amor apaga o ódio, a caridade extirpa o egoís-
mo e o perdão combate a mágoa. 

Somos todos construtores de nosso destino, não 
podemos delegar nossa vida a outrem. Somos res-
ponsáveis por todas as realizações. 

Precisamos urgente tomar a atitude do Bom Tra-
balhador, que cedo acorda e disposto pega do arado 
para a lavoura plantar. A colheita surgirá sempre 
após todo o trabalho precedente da plantação. 

Construam hoje o que desejam alcançar amanhã. 

Paz a todos. 

José. 

Recebida no CELV na reunião mediúnica  no dia 14 de 
agosto de 2013. 

Mediunidade com Amor 
 
“Médiuns com Jesus. Facilitar o intercâmbio 

com o mundo dos espíritos é tarefa para os que 
amam e acreditam nos benefícios do amor. O sim-
ples diálogo, a conversa fraterna, o abraço, o sorri-
so, são atitudes coerentes que são desenvolvidas 
pelos tarefeiros de Jesus. A ideia nasce de uma 
mente, e é transmitida a outra mente, que a divul-
ga às demais. Não há mistério, nem nada sobrena-
tural. Ao contrário, este é o verdadeiro intercâmbio 
natural como as Leis de Deus. Não nos assuste-
mos com as ideias ou pensamentos inadequados. 
Nada mais são que produtos de mentes sedentas 
de amor e atenção. Os médiuns de Jesus preci-
sam filtrar e transmitir, sem se afastar dos princí-
pios do amor ao Pai. Pensem que a vida é uma 
bênção. Então, os pensamentos fazem parte desta 
graça. Amemo-nos uns aos outros, e dialoguem 
mais, assim fazendo, será mais fácil o contato com 
os espíritos. A paz, esta graça, há de estar no co-
ração do médium de Jesus querido, todos enten-
derão sua verdadeira missão, enquanto responsá-
veis pelos diversos intercâmbios. Que Jesus orien-
te e esclareça a todos, e que Deus abençoe a hu-
manidade encarnada e desencarnada”  

 
Irmã Clara 

Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 09 de 
setembro de 2013. 

Allan Kardec e São Francisco:  
Homenageados no mês de outubro 
 
Todas as recordações que se fazem sobre a vida de gran-

des heróis da história humana, são sempre revestidas de gran-
de beleza, uma vez ser sempre comovedor reviver feitos que 
mudaram a trajetória humana para melhor. Nesse contexto, o 
mês de outubro possui, para todos os religiosos e para a soci-
edade de maneira geral, um caráter muito especial. Nele re-
cordamos o nascimento de dois ícones que marcaram profun-
damente nossas vidas, e, cada um com sua missão e em tem-
pos diferentes, no entanto, dois porta-vozes da mensagem de 
Jesus no mundo, legítimos representantes da boa nova legada 
pelo Messias de Nazaré. 

Quando no século XII nascia um menino comum, igual a 
qualquer outro, que mais tarde viveria uma juventude irrequi-
eta, o mundo não desconfiava que ali estaria o maior nome da 
Igreja Católica de todos os tempos. O homem que reformula-
ria a Cristandade, e que sensibilizado pelo ideal de Jesus, co-
meça pela caridade e percebe que deveria viver igual a Cristo, 
na pobreza e simplicidade que caracterizavam os primeiros 
tempos da era cristã. E São Francisco, o amante dos pobres, 
da Natureza e de toda a criação, sem se dar conta tornava-se 
um ícone da Idade Média, em um período no qual os interes-
ses políticos se imiscuíam na religiosidade e perdiam por com-
pleto seus objetivos. Era ele a venerável figura de João Evan-
gelista, o discípulo amado de Jesus que retornava para cum-
prir preciosa missão a mando do Senhor, sendo considerado a 
maior expressão de amor que já pisou na Terra, depois de 
Jesus. 

Aproximadamente 700 anos depois, outro grande missio-
nário seria enviado à Terra, com tarefa semelhante de renova-
ção das ideias vigentes, restauração dos princípios evangélicos 
e instauração de uma nova era para a humanidade. E quando o 
mundo se desesperava debaixo da tempestade materialista, eis 
que a personalidade de Allan Kardec ergue a momentosa obra 
da Doutrina Espírita, e dá início à era do Espírito imortal, 
comprovando a reencarnação e a imortalidade da alma, e sal-
vando a intelectualidade e a religiosidade através das sábias 
palavras do Evangelho. E sob o influxo das falanges do Espírito 
da Verdade, desenvolve a obra da codificação com a publica-
ção de vários livros tão esclarecedores quão nobres. 

Kardec e Francisco: dois Espíritos, duas vidas, duas épocas. 
Um Mestre: Jesus. Uma missão em comum: trazer Jesus de 
volta e renovar a humanidade. Onde estiverem recebam nos-
sa gratidão e louvor. O Centro Espírita Luz e Verdade home-
nageia esses dois inesquecíveis arautos de luz, nesse mês de 
outubro, por tudo o que fizeram quando estiveram na Terra e 
por tudo o que ainda fazem, no mundo espiritual, em prol da 
humanidade necessitada de paz. Que Deus os abençoe onde 
estiverem, e que possamos tê-los sempre no coração. Muita 
paz. 

Eduardo do Couto Ferreira 
(Frequentador e expositor do CELV)  

FRASE DO MÊS 
 

“O objetivo da religião é conduzir a Deus o 
homem. Ora, este não chega a Deus senão 

quando se torna perfeito. Logo, toda religião 
que não torna melhor o homem, não alcança 

o seu objetivo." Allan Kardec 
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ASSIM É O CENTRO ESPÍRITA... 

ACOLHE, CONSOLA, ESCLARECE E ORIENTA 

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – OUTUBRO de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Tema livre. 
  

Maurício Mancini 
Ivete Zampa 

Francinete Costa --- 

14 Dever-se-á pôr termo às provas do próximo? Será 
lícito abreviar  a vida de um doente que sofra sem 
esperança de cura? Sacrifício da própria vida. Pro-
veito dos sofrim. para outrem. ESE cap. V, 27 a 31 

Maxwel Pinheiro 
Inês Marques 

Maria Cecília Nelson Gabriel 

21 Progresso da legislação humana. 
L.E., Q. 794 a 797 

Icléia de Souza 
Maria Cecília 

Elias de Souza --- 

28 O jugo leve. Consolador prometido. Advento do 
Espírito de Verdade. E.S.E., cap. VI, 1 a 5 

Cleide Araújo 
Simone Lima 

Francinete Costa --- 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Ciclo de palestras: 
“Santo Agostinho”. 

Nadja de Castro 
Eduardo Ferreira 

Fabíola dos Santos --- 

09 Dever-se-á pôr termo as provas do próximo? 
E.S.E., cap. V, item 27 

Osmar Fernandes 
Roberto Maia 

Josélia Bento Marylin Fonseca 

16 Expiação e arrependimento. 
L.E., Q. 990 a 1002 

Josélia Bento 
Fabíola Coutinho 

Creusa Branco --- 

23 Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra 
sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida. 

Proveito...  ESE, cap. V, 28 a 31 

Creusa Branco 
Marilene Soares 

Marylin Fonseca ———- 

30 “Celebração à vida”. Eduardo Ferreira 
Marilene Soares 

Nadja de Castro ——- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Ciclo de palestras: “A codificação espírita – Allan 
Kardec e Amélie Gabrielle Boudet”. 

Valmir Freitas 
Nathália Del Rey 

Elizabeth Medina --- 

10 A piedade. Os órfãos. 
E.S.E., cap. XIII, itens 17 e 18 

Regina Ferreira 
Rosane Peixoto 

Ivone Maria --- 

17 Caracteres do homem de bem. Conhecimento de si 
mesmo.     L.E., Q. 918 e 919 

Denise Neves 
Luciene Bahiense 

Diana Hasler --- 

24 Benefícios pagos com a ingratidão. Beneficência 
exclusiva.   E.S.E., cap. XIII, itens 19 e 20 

Maxwel Pinheiro 
Maria Cecília 

Francinete Costa --- 

31 Celebração à vida. 
  

Sônia Rosário 
Simone Lima 

Nathália Del Rey --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Ciclo de palestras: 
“Bezerra de Menezes”. 

Ingrind Tagomori 
Nilbe Brilhante 

Célia Evangelista --- 

11 A cólera. 
E.S.E., cap. IX, itens 9 e 10 

Edineide Silva 
Marilene Soares 

Íris Duarte Ivonete Belo 

18 Sorte das crianças depois da morte. 
L.E., Q. 197 a 199(a) 

Denise Neves 
Marlene Macedo 

Nilbe Brilhante --- 

25 Perdoai para que Deus vos perdoe. 
E.S.E., cap. X, itens 1 a 4 

Ivonete Belo 
Célia Evangelista 

Ingrind Tagomori Dora Rosa 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Ciclo de palestras: 
“Allan Kardec e a Codificação”. 

Ricardo Delamare 
Renato Mayrink 

Célia Evangelista --- 

13 Paixões. 
L.E., Q. 907 a 912 

Mariângela Alves 
Alberto Milhomens 

Elias de Souza --- 

20 Gestação e evangelização. 
  

Fernanda Portugal 
Nathália Del Rey 

Felipe Neris Simone Lima 

27 Celebração à vida. Wilson Longobuco 
Luciene Bahiense 

Inês Marques --- 


