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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 — 4ºs domingos, 12h. 

Editorial 

 

Os 150 anos de “O Evangelho Segundo o Espiri�smo” 

  

O livro "O Evangelho Segundo o Espiri,smo", que é o terceiro livro 

da Codificação Espírita, e que foi lançado em abril de 1864, completa 150 

anos em 2014. 

A obra, trazida pela espiritualidade através de Allan Kardec, con-

tém a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o 

Espiri,smo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, segundo 

o próprio Codificador. Reúne, de forma simples e clara, vários ensinos de 

Jesus, que são explicados à luz da Doutrina Espírita, complementados 

sempre com textos de espíritos evoluídos e do próprio Kardec, além do 

“Espírito da Verdade”. 

A primeira edição do livro se in,tulou “Imitação do Evangelho Se-

gundo o Espiri,smo”, mas ,na segunda em diante ,Kardec alterou o nome 

para o que permaneceu até hoje, seguindo as orientações de amigos e 

também dos espíritos, pois o livro não era uma imitação propriamente 

dita do Evangelho, mas sim uma nova forma de entender os ensinos de 

Jesus, de acordo com a nova doutrina nascente. 

De acordo com a Federação Espírita Brasileira, é um dos cinco li-

vros que cons,tuem o corpo doutrinário do Espiri,smo. “O Evangelho 

Segundo o Espiri,smo é o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos 

de qualquer crença, desenvolvido pelos Espíritos de Luz em comunica-

ções mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a públi-

co pelo Codificador Allan Kardec. Se o leitor é cristão, leia com aplicação 

o ensino moral do Mestre Jesus para a Humanidade sofredora e dê-se 

conta de conteúdos que talvez nunca antes tenha percebido, ou compre-

endido plenamente. Se não é cristão, mas um espírito indagador, leia 

com respeito a orientação desse Espírito divino, dada há dois mil anos e 

sempre atual, em seu caráter educa,vo, mo,vador e consolador”. 

Aconselhamos a todos a lerem e estudarem sempre as obras de 

Allan Kardec, que são a base sólida para o correto entendimento 

da Doutrina Espírita, aliados aos livros complementares. 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segundas-feiras – 20h. 
Terças-feiras – 09h e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 09h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Grupo de Apoio às Gestantes 
Terças-feiras – 14h. 
 

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª 
Idade) 
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato). 
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos). 
Quintas-feiras – 15h (pintura 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  



 
 

 
 
 
 
Neste bimestre o Associado que 
adquirir as duas opções receberá 

de brinde o livro: 
 

“Espiritismo Fácil” de Luis Hu Rivas 
OPÇÕES 

∗Socorro e solução (Jose  C. Lucca) 
∗Uma luz dentro da noite 
(Antonio Lucio) 

 

 
ATENÇÃO! Será necessário 
que todos os Associados se 
recadastrem. A partir do 
mês de maio só poderá ad-
quirir os livros do Clube o 
associado recadastrado. 

Sugestão de Leitura 

 Dica do CELVINHO   
 

“Cartilha da natureza” 
Médium: Chico Xavier 

 

Obra de grande sensibilidade e bele-
za. Suas poesias refletem a singeleza e 
grandiosidade dos presentes diários ofere-
cidos pelo Criador a toda a humanidade, 
manifestados sob a forma dos diferentes 
elementos que compõem a beleza natural 
do planeta. Esta cartilha ensina a "ler" a 
natureza circundante e a reconhecer a sua 
importância e a magnanimidade de Deus. 
Obra publicada originalmente num só volu-
me e posteriormente desmembrada em 
três livros com subtemas: A Criação, A 
Viagem e O Trabalho. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 

 

Dica da Livraria 
 

“A Saúde da Alma” 
 

Lembrando antiga tradi-
ção chinesa, a medici-
na atual tende a ser 
mais profilática do que 
medicamentosa, em 
busca do ideal: evitar 
que o cliente seja viti-
mado pela enfermida-
de. 

Não obstante, as pessoas continuam 
adoecendo e, pior, apresentam males que 
tendem a cronificar-se, principalmente os 
de ordem emocional, como depressão e 
ansiedade, que parecem epidêmicos na 
atualidade. 

É que a ciência médica ainda não 
descobriu o Espírito, o ser pensante em 
trânsito pela carne, cujos males não po-
dem ser sanados pelos remédios da Terra, 
porquanto pedem a “farmacologia” do Céu. 

A proposta deste livro é apresentar 
algo dessa medicina transcendente, no 
estilo bem-humorado, claro e objetivo de 
Richard Simonetti. 

Editado pela CEAC, tem 208 pági-
nas. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
 

Sede própria: Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 Campo Grande - RJ 
• Diretor: Fabio Ferreira    • Redação: Consuelo Ferreira, Eduardo Ferreira, Marylin Fonseca, Madalena Gomes. 

• Colaboração: Celia Evangelista • Tiragem: 700 exemplares •       Circulação: interna mensal 
Editoração: Consuelo Ferreira •   Gráfica: Agil e Rápida, Tel.: (21) 2413-7176, E-mail: agilerapida@yahoo.com.br 

“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 
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Biblioteca &  
Sala de leitura 

A Biblioteca do CELV funciona 

na Sala 02, e  atende todos os 

dias, antes e após  as Reuniões 

Públicas. 

Atenção! 

Precisamos  de novos voluntários 

para que o trabalho não seja inter-

rompido. Procure a Livraria e se 

informe. 

 
 
 

Nossa  
“Locadora Espírita” 

Mudou! 
   Agora ela está na Biblioteca, e to-
dos terão acesso para empréstimo, 
sem custo algum. Simples como pe-
gar um livro. Procure a Biblioteca e 
se informe. 

Fragmentos de Luz... 
 

 

"Senhor... É mais um dia que passa 
na obediência do labório, que nos confias-
tes. Procuramos servi-lO, empregando as 
vossas determinações, o que enobrece a 
nossa alma e libera os fluidos do Teu 
amor, retido em nossos corações. 

Cai a tarde, ouve-se os gorjeios dos 
pássaros em revoada, como se agradeci-
dos pela dádiva diária que vos destes. 
Neste dia, Senhor, a vós a nossa eterna 
gratidão! Complexas, encrustadas com 
raios do mais puro sentimento de amor, 
orientamos as nossas vidas na caminhada 
que nos leva ao vosso sacrossanto Reino 
de fé, de esperança,  de caridade e paz 
profunda. 

Obrigado, meu Deus!" 
 

Um amigo. 
 

... & Verdade 
 

O Beneficiário 
 

Para aqueles que buscam a ajuda dos 
passes, necessário se faz o esclarecimen-
to sobre essa terapia alternativa, a sua 
ação e as condições influentes para a 
obtenção de bons resultados. 

Eles devem ser esclarecidos quanto à 
necessidade de ter fé; primeiramente em 
Deus, fonte geradora das energias; de-
pois, na pessoa que lhe aplicará passes 
abrindo-se de uma forma confiante, e, 
afinal, em si mesmo, fortalecendo a vonta-
de de curar-se. 

A crença em Deus é fundamental na 
vida de todos nós, porque nos impulsiona 
para o futuro, caminhando agora sobre as 
dificuldades criadas ontem, com a segu-
rança de que estamos na companhia de 
amigos espirituais, que a todos nos ampa-
ram e dirigem, ancoraremos amanhã no 
porto seguro da paz. Ela dá segurança e 
tranquilidade. Harmonizados interiormente 
e tendo certeza daquilo que virá, abrimo-
nos à penetração do Psiquismo Divino, 
que nos trata os elementos nutrientes de 
que necessitamos para a cura desejada. 

 
Manoel Philomeno de Miranda 
Do livro: Terapia pelos Passes. 



Novos Associados 
Os mesmos devem passar na  
Livraria para receber o seu 
exemplar  do Estatuto 

 
Carlos Antônio Freire Sampaio 

Flávio Marcos Chagas da Silva 

Maria das Graças do C. Barbosa 

Norberto Nunes 

Sandra de Souza Salicios Sampaio 

Vera Lúcia da Silva 

    
 

“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! 
  
 

ABRIL 
01 - Francinete Costa Maciel    

04 - Ivana Seixas da Silva Lima    

04 - Maria Tereza do N. Albuquerque    

04 - Paulo Cezar Mar,ns de Souza    

05 - Maria das Dores Rosa Barros    

05 - Neuza Oliveira da Silva    

06 - Keila Maria de Freitas    

07 - Lucia Maria A. da Silva dos Santos    

09 - Paulo Roberto Gomes Afonso    

10 - Osvaldo Vieira Peixoto    

10 - Rosana Seixas da Silva    

13 - Lilian da Silva Gomes    

13 - Maria Doroty da Rocha Famadas    

13 - Mauricéia de Oliveira Cruz    

14 - Claudia de A. Vaz do Cabo    

14 - João Luiz Oliveira da Costa    

16 - Eliezer Lourenço Filho    

17 - Gertrudes Maria da Conceição    

19 - Rosana dos Santos Ferraz    

20 - Suely da Silva Ladeira    

21 - Maria Cecilia dos Santos Costa    

21 - Silvana MaRos de Carvalho Silva    

22 - Margarida de Araújo Medeiros    

22 - Maria Alice Teixeira de Oliveira    

24 - Marilia Tex Barbosa    

26 - Dalton Cezar de O. de Sousa Ferreira    

27 - Cleusa Maria Barbalioli Macedo    

27 - Giovanni Magalhães Silva    

29 - Ieda Maria Moraes de Oliveira    

29 - Lenice de Moura Bezerra    

30 - Carlos Antonio dos Santos 

 Você precisa conversar? Importante saber que, nossa 

Casa oferece atendimento fraterno a todos os que desejam 

conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de incom-

preensão, de equívocos. Procure o Balcão de atendimento pa-

ra maiores informações. 

Diretoria de Assistência 
e Promoção Social    

DAPSE / Celv 
      Doações: 

Em fevereiro/2014, recebemos:  

168 kg de alimentos,  1097 peças 

de roupas,  79 pares de calçados,  

36 bolsas/cintos,  81 materiais 

de higiene e limpeza e R$ 579,50 

(espécie). 

Agora você pode se comunicar diretamente com a  

Diretoria Colegiada do CELV 

Dúvidas ou sugestões: 

diretoria@celv.org.br 

 

Comunicado: Retorno à Pátria Espiritual. 
Lamentamos, porque ainda somos espíritos em desenvolvimento, imperfei-
tos, mas lamentamos sim, a partida, o retorno à Pátria Espiritual dos ir-
mãos  CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA e MARIA DO CARMO, 
trabalhadores do Cristo, colaboradores de nossa Casa, e  endereçamos 
aos Espíritos socorristas nossas preces e pedidos de amparo, de cuidados 
fraternos, de todo esclarecimento a estes  companheiros; e a eles, nossas 
preces de agradecimentos pelo tempo em que estiveram conosco. Que 
tenham a Paz do Cristo! 

Diretoria Colegiada do C. E. Luz e Verdade  - (2014 – 2016) 

DIRETORIA DE EVANGELIZAÇÃO DA FAMILIA  
Diretora: Nathalia Del Rey / Diretora substituta: Josélia Bento 

 

A Diretoria de Evangelização é subdivida em dois Departamentos e diversos setores: 

DE - Departamento de Evangelização da Família 
Dirigente: Marilia Vidigal  

Setores e responsáveis: 
•Evangelização dos Lares -  Ricardo Teixeira 
•Evangelização Infantil -  Fabíola Coutinho 
•Evangelização da Mocidade –  Alessandro Campello 
•Evangelização de pais -  Cátia Martins 

DA - Departamento de Arte Espírita 
Dirigente: Marylin Fonseca 

Setores e responsáveis: 
• Música - Simone Lima 
• Poesia – Cátia Martins 
• Teatro - Ewerton Freitas 
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Instituições Espíritas aniversariantes  
 

07/04/1962 - C. E. Casa de Miguel. Rua Daniel Santos, 157 – 
Monteiro – Guaratiba – 52 anos; 
08/04/1923 – C. E. Discípulos de Jesus. Rua Amaral Costa, 52 – 
Campo Grande – 91 anos; 
09/04/1959 – Grupo E. Missionários da Luz. Rua do Fomento, 
600 – S. Cruz – 55 anos; 
14/04/1992 – C. E. Pingo de Luz. Est. do Lameirão Pequeno, 
758 – Campo Grande – 22 anos; 
18/04/1950 – Assoc. Filantrópica Cristã E. Ismênia Ribeiro. Tra-
vessa Aurora, 52 – Areia Branca – S. Cruz. 64 anos; 
18/04/1996 – C. E. Esperança com Jesus. Rua 73, lt.06 – Q.91 – 
Jd. N. S. das Graças – Campo Grande – 18 anos; 
19/04/1959 – C. E. Discípulos de Bezerra de Menezes. Rua Pri-
meira, 258 – S. Cruz – 55 anos; 
 

 

OUÇA A Rádio Rio de janeiro  
Única Rádio Espírita de nossa cidade. Possui uma ampla 
programação, com destaques para: manhã na Rio, espaço 
jovem, esperanto, falando de espiritismo, luz na penumbra 
e muitos outros. Você pode ouvir pelo rádio 1400 Khz AM 
ou acessando http://www.radioriodejaneiro.am.br/  

Além de poder ouvir ao vivo nossas palestras públicas , você poderá acessar e ouvir ou-
tras palestras gravadas em nosso site. 

 E podem ser ouvidas pelo próprio site ou copiadas para o seu computa-
dor! Entre e conheça esse trabalho!        

Acesse www.celv.org.br   

Clique no menu "download das palestras do CELV” 

Aviso da DIRETORIA  
DE DIVULGAÇÃO 

      
 Caros frequentadores  e trabalha-
dores de nossa Casa. Pedimos 
encarecidamente que não tragam 

livros e revistas que não sejam exclusivamente 
espíritas. Não temos condições e nem oportunidade 
de dar um fim útil a estes materiais.  
     Nossa Biblioteca é espirita, exclusivamente. Os 
livros não espiritas que lá estão, servem para consul-
ta e foram selecionados por uma equipe para este 
fim. 
     Então por favor não tragam  estes materiais para 
nossa Casa. Ficamos muito agradecidos  pela com-
preensão e contamos com a colaboração de todos! 

GELCOM  

O Grupo de Estudo dos Livros Complementares foi criado 
para um estudo metódico, programado e leve, no qual os 
participantes podem debater e esmiuçar as entrelinhas do 
pensamento espírita superior. Se você estudou ou está 
estudando as obras básicas (GELCO ou ESDE), não perca 
esta oportunidade. 

♦ GELCOM I – Estudos às terças-feiras, das 18h às 
19h30min, estudando, atualmente, as obras de Manoel 
Philomeno de Miranda. 

♦ GELCOM II – Estudos aos sábado, das 16h30min às 
18h. O grupo estuda as obras de André Luiz. 

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Voluntários: Limpeza & Manutenção (CELV) 

A equipe do DMM faz um apelo para que novos volun-
tários 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 ABRIL, os encontros serão nos dias 
11 e 25, sempre às 08h. 
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É muito importante que Pais e/ou responsá-
veis mantenham a assiduidade e também a 
pontualidade durante todo o ano na evange-
lização. Servimos de exemplo e somos os 
primeiros educadores de nossos filhos. 

Contamos com a colaboração de todos pa-
ra que todo o esforço de evangelizar não 

seja desperdiçado! 

Participem da Evangelização da Família Espírita, 

aos Sábados. 
♦ Infância - 15h 

♦ Grupo de Pais/responsáveis  - 15h 

♦ Mocidade - 17h 

♦ Grupo de Pais/responsáveis - 17h 

 

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. 
Mas, quando você evangeliza, SALVA."               Amélia Rodrigues 

 Nas pegadas do Evangelho 
 Neste mês de celebração do sesquicentenário do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, almejo que você, leitor, 
possa imaginar essas pegadas. Se as seguir, encontrará uma 
estrada, um caminho. Quando ouço a palavra caminho, 
penso em mim mesma caminhando por uma estrada longa 
onde, em alguns momentos, deparo-me com uma encruzi-
lhada onde paro e reflito para onde realmente quero se-
guir . Existem pessoas as quais escolhem caminhos que  
permitem maior facilidade, a famosa “porta larga”. Outras 
seguem por rumos onde se encontram pedras e espinhos, 
a “porta estreita”. Contudo, sendo esta porta a do Evange-
lho, esse caminho é também de natureza sublime...  Tende 
a nos elevar, mostrar que a felicidade que buscamos não 
está nesse mundo e como podemos alcançá-la. 

  Os que seguem por esta estrada não querem so-
frer, mas sabem que, se experienciam males, esses têm 
origem nas nossas más escolhas “sendo de causas atuais ou 
anteriores”1,  mas sempre de nossas escolhas. As encruzi-
lhadas são os momentos de decisões em nossas vidas, on-
de devemos fazer as escolhas corretas com imparcialidade 
e seguindo as lições do Evangelho, objetivando um futuro 
feliz.   

 Muitas vezes, sentimo-nos  injustiçados, pois ve-
mos nossos irmãos de jornada aparentemente felizes, 
aproveitando suas vidas sem seguir os preceitos cristãos; 
triste ilusão. O mundo nos oferece prazeres, mas devemos 
lembrar que, antes, precisamos cumprir com os nossos 
deveres , buscando o necessário e não o supérfluo; alme-
jando a felicidade espiritual, não a terrena. Jesus nos aguar-
da e não temos motivo para adiar a nossa árdua, mas linda 
e gloriosa jornada!  (¹ESE, V – itens 4 a 10) 

(Blandina Gonçalves participa da Redação da Mocidade Ezequi-

el e colaborou com este artigo) 

ATENÇÃO  EVANGELIZADORES! 
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“A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterio-
so encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração.”  

Léon Denis 

Transformação Íntima 
 

Tendências viciosas como impulsos para a virtude proce-
dem, sim, do Espírito, agente determinante do comporta-
mento humano.  

Não podendo a organização celular definir estados psico-
lógicos e emocionais, estes obedecem às impressões espirituais 
de que se encharcam, exteriorizando-se como fatores prope-
lentes para uma ou outra atitude. 

Destituída de espontaneidade, exceto dos fenômenos que 
lhe são inerentes, graças aos automatismos atávicos, a maté-
ria orgânica é resultado das aquisições eternas do Espírito 
que dela se veste para as experiências da evolução. 

A hereditariedade vigente nos mapas dos genes e dos 
cromossomas encarrega-se de transmitir inúmeros caracteres 
morfológicos, fisiológicos, sem exercer preponderância funda-
mental nos arcabouços psicológicos e morais, que pertencem 
ao ser espiritual, modelador das necessidades inerentes ao 
progresso e fomentador dos recursos que se lhe fazem indis-
pensáveis a esse processo de crescimento a que se destina. 

Descartar-se o valor dos implementos espirituais nos fenô-
menos comportamentais do homem, é uma tentativa de 
reduzi-lo a um amontoado de tecidos frágeis que o acaso 
organiza e desmantela ao próprio talante. 

A vida pessoal escreve nas experiências de cada ser as 
diretrizes para as suas conquistas futuras. 

Vícios e delitos ignóbeis, virtudes sacrificiais e abnegação, 

pertencem à alma que os externa nos momentos hábeis con-
forme o seu estágio evolutivo.[...] 

[...]O hábito vicioso arraigado remanesce, impondo de 
uma para outra reencarnação suas características, assim im-
pelindo o homem para manter a sua continuidade. 

Da mesma forma, os salutares esforços no bem e na virtu-
de ressumam dos refolhos da alma, e conduzem vitoriosos aos 
labores de edificação. 

Toda ação atual, portanto, tem as suas matrizes em ou-
tras que as precedem, impressas nos arquivos profundos do 
ser. 

Estás, na Terra, com a finalidade de abrir sepulturas para 
os vícios e dar asas às virtudes. 

Substituindo o mau pelo bom hábito, o equivocado pelo 
correto labor, corrigirás a inclinação moral negativa, criando 
condicionamentos sadios que se apresentarão como virtudes 
a felicitar-te a vida. 

Teus vícios de hoje, transforma-os, no teu mundo íntimo, 
em virtudes para amanhã ao teu alcance desde agora. 

Libera-te pois, com esforço e valor moral, do mau gênio 
que permanece dominador, das paixões perturbadoras que 
te inquietam, e renova-te para o bem, pelo bem que flui do 
Eterno Bem. 

 
Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis 

Psicografado por Divaldo Pereira Franco 
Da obra: Vigilância 

   Foi com grande alegria que no mês de 
março realizamos o 2º Sarau de Poesia 
Espírita. Foi um encontro com a arte, que ao 
longo das músicas, poesias, dramatizações e 
dança levou nossas tensões e deixou em 
nossos corações alegria, encantamento e 

amor. Os quitutes deliciosos arremataram a noite tão agradável. 
Poetas de outras casas espíritas nos presentearam com suas 
participações, fortalecendo os laços de irmandade.  Agradecemos a 
todos os colaboradores. 

Além de ser um momento de encontro com o Bom e o Belo, 
congregou os que gostam de poesia, favorecendo o compartilhamento. 
Em breve iniciaremos o Grupo de Poesia. Em reuniões quinzenais 
estudaremos sobre os autores, a compreensão das poesias e, quem 
quiser, poderá aprender técnicas de declamação. Aguardem 
notícias.  

Cátia Martins (coordenadora do setor de Poesia / GAAF Celv) 

 

 

 

 

COROCGRAN 

    Agora o Coral Espírita de Campo 
Grande (COROCGRAN), que tem 
sob a coordenação e regência o 
querido “Tio Vagner”, faz os seus 
ensaios em nossa Casa, o CELV. 
Sempre nos segundos e quartos do-
mingos do mês, das 15h às 18h. 

 Podem participar todos os 
espíritas, de qualquer Casa, desde 
que participem de alguma ativida-
de ou grupo de estudos.  
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Mensagem mediúnica 
 

A ÁRVORE DO BEM 
 

Queridos irmãos! Que a paz do nosso meigo 
Jesus esteja sempre presente em seus corações e 
em suas atividades, em seus relacionamentos e 
em qualquer lugar. Não adianta estudar, ler, e não 
exemplificar aquilo que leem nas lições do nosso 
Mestre. Vamos cuidar,  cuidar desta árvore que 
existe dentro de cada um, para que ela dê bons 
frutos e se reproduza. A tarefa é árdua, de muita 
vigilância, de muita dedicação, seja no lar, no tra-
balho e até mesmo na Casa Espírita, sempre ha-
verá forças de fora para fazer com que relaxemos 
com os cuidados. É preciso estar sempre atento e 
não deixar que estas “ervas daninhas” tomem con-
ta do jardim que há dentro de cada um. Vamos cul-
tivá-lo, sempre plantar para colher buquês floridos 
e coloridos, e frutos doces e frescos que serão 
ofertados aos necessitados. Não relaxem na aten-
ção e no cuidado com o seu interior. 

Um grande abraço e que Deus os abençoe 
sempre! 

Graças a Deus!        
     
Mensagem psicografada em Reunião Mediúnica Experi-

mental, em 22/02/2014. 

 

Amigos queridos,  
é com muita alegria que nos dirigimos a vocês com o 

coração repleto de gratidão e esperança em dias melho-
res. Vivemos, hoje, um dos períodos mais turbulentos 
dentre todos os que assolam a humanidade: guerras, 
conflitos, revoltas, abandono são exemplos de experiên-
cias negativas, tais como o período de Carnaval. Em to-
dos eles notamos o desamor, a incompreensão, o orgu-
lho, sobretudo a vaidade a imperar. Os dias que se se-
guirão serão de muito trabalho também, e teremos que 
reconstruir a harmonia, a serenidade e os laços afetivos 
em diversos ambientes. Não reclamem do trabalho. Po-
rém, poderíamos canalizar o atendimento para outra 
situação que não esta. 

Não podemos deixar de registrar nosso contenta-
mento ao visualizar e participar das reuniões de apoio 
realizadas nesta Casa. Se todos pudessem ver o que 
ocorre nestes momentos, dariam mais importância à 
participação. Blocos e caixas de ectoplasma são captura-
dos e armazenados nesta sala, como um reservatório, 
uma grande farmácia deste Pronto Socorro. Os que aqui 
chegam, desencarnados em situação crítica, são atendi-
dos nas próprias macas, onde conseguem obter o pri-
meiro tratamento: limpeza, o passe, a água fluidificada. 
Em alguns casos, a água é substituída pelo passe duplica-
do, uma espécie de aprofundamento da distribuição de 
energias com a recuperação do órgão. 

Meus irmãos, tudo isso pode ser feito com maior 
facilidade tendo a ajuda de todos. No Salão desta Casa, 
estabelecemos nossa principal sala de captação de recur-
sos. As energias e vibrações, lá geradas, servem de re-
médio para os que precisam, além de permitir a identifi-
cação em meio a tantas edificações, sobretudo pela Luz 
que a envolve, fruto da cooperação e abnegação dos 
Mensageiros do Senhor. 

Amigos, agradeçamos ao Pai por mais esta tarefa, que 
está em desenvolvimento. Direcionemos nossas forças 
para o avanço deste Projeto, de forma a não interrom-
per o trabalho iniciado. Além disso, busquemos no Pai e 
no Cristo a inspiração para prosseguirmos. O estudo 
sem a obra é supérfluo. E a obra precisa de trabalhador. 
Contamos com vocês, não só nesta jornada. Aprenda-
mos a reunir para distribuir, a somar para dividir, canali-
zando nossas vibrações em direção à Luz do Cristo. 
Muita paz! 

Amadeu Ferretti 
 

Recebida na reunião mediúnica no CELV, no dia 03 de março 
de 2014. 

FRASE DO MÊS 
 

“Toda modificação para melhor recla-
ma luta, tanto quanto qualquer ascen-

são exige esforço”  
Emmanuel 

Psicografias para o público 

Departamento de Assuntos Mediúnicos  

Mensalmente, acontece em nossa Casa 
uma Reunião Mediúnica Especial, que recebe 
psicografias que são direcionadas  ao  público. 
Estas mensagens são expostas em mural, os 
interessados que se identificarem com alguma 
mensagem, podem adquirir  uma cópia, procu-
rem o Balcão de atendimento de nossa Casa, 
nos dias das reuniões  públicas. 

Contaminação Fluídica 

 “Figuremos a nossa mente como uma usina 
gerando energia constantemente. A qualidade 
dessa energia dependerá do teor dos nossos 
pensamentos e dos sentimentos que os reves-
tem e irão contaminar aqueles que estão no 
mesmo padrão vibratório, tal como o vírus da 
gripe que são transmitidos e se propagam, 
através da respiração, os quais afetarão os 
que estiverem com baixas defesas imunológi-
cas.” 

(do livro Os Poderes da mente - de Suely Cal-
das Schubert, segunda parte) 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – ABRIL de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Da Lei de Liberdade. 
L.E., Q. 833 a 842 

Marcelo Pacheco 
Maria Cecília 

Francinete Costa Nelson Gabriel 

14 Ciclo de palestras: 
“Homenagem à Codificação Espírita”. 

Francinete & Cecília 
Luciene Bahiense 

Elias de Souza --- 

21 Livre-arbítrio. 
L.E., Q. 843 a 850 

Simone Lima 
Inês Marques 

Francisca Brilho Marília Portela 

28 Deixai vir a mim as criancinhas. 
E.S.E., cap. VIII, itens 1 a 4 

Luciene Bahiense 
Bete Bard 

Maria Isabel Nogueira 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

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

Sebastiana Sales 
Creusa Branco 

Ana Eller --- 

09 Missão do homem inteligente na Terra. 
E.S.E., cap. VII, item 13 

Eduardo Ferreira 
Fabio Ferreira 

Nadja de Castro --- 

16 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita: A Gênese”. 

Valmir Freitas 
Nadja de Castro 

Creusa Branco --- 

23 A alma após a morte. Separação da alma 
e do corpo.    L.E., Q. 149 a 162 

Paulo Ricardo 
Osmar Fernandes 

Marylin Fonseca --- 

30 A reencarnação. Justiça da reencarnação. 
L.E., Q. 166 a 171 

Allan de Souza 
Roberto Maia 

Gleice Nara --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Duração das penas futuras. 
L.E., Q. 1003 a 1009 

Eduardo Ferreira 
Rosane Peixoto 

Diana Hasler --- 

10 Instruções dos Espíritos: Fora da caridade não há 
salvação. E.S.E., cap. XV, item 10 

Sonia Fonseca 
Gilésia Pieroni 

Ivone Maria --- 

17 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita”. 

Claudia Costa 
Luciene Bahiense 

Francinete Costa --- 

24 Ressurreição da carne. 
L.E., Q. 1010 e 1011 

Luiz Claudio Rosa 
Simone Lima 

Elizabeth Medina --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 É permitido repreender, notar imperfeições e divul-
gar o mal dos outros? ESE cap. X, 19 a 21 

Denise Neves 
Marilene Soares 

Ingrind Tagomori --- 

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

Glauber Brites 
Nilbe Brilhante 

Célia Evangelista --- 

18 Ciclo de palestras: “A codificação espírita – 
O livro dos médiuns”. 

Ricardo Delamari 
Edineide Silva 

Josélia Bento --- 

25 Parábola dos credores e devedores. 
E.S.E., cap. XI, itens 1 a 4 

Ivonete Belo 
Célia Evangelista 

Nilbe Brilhante --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Das penas e gozos terrestres. Decepções. In-
gratidão. Afeições destruídas. LE, Q. 937 e 938 

Sebastião Amorim 
Paulo Ricardo 

Claudia Márcia --- 

13 Ciclo de palestras: 
“A Codificação Espírita”. 

Sônia do Rosário 
Alberto Milhomens 

Elias de Souza --- 

20 “Nas pegadas do Evangelho”. 
  

Ricardo Teixeira 
Nathália Del Rey 

Simone Lima Paulo Orli 

27 Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do 
casamento. E.S.E., cap. XXII, itens 1 a 4 

Simone Lima 
Claudia Márcia 

Maria Cecília --- 


