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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; 
* Campanha do Quilo - 3ºs domingos, 8h30min. 

Editorial 

Homenagem a Bezerra de Menezes 
 

Em 29 de agosto de 1831, há 183 anos, nascia aquele que seria 

o responsável por um grandioso trabalho de caridade e doutrina-

ção espírita no Brasil, nosso tão querido doutor Bezerra de Mene-

zes.  

Conforme narra o espírito Humberto de Campos, no livro 

“Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho”, psicografado por 

Chico Xavier, o mentor espiritual do Brasil, Ismael, reúne no espaço 

os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável 

assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos so-

bre os seus elevados obje,vos traçados. Depois, encaminhando-se 

para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: “— Des-

cerás às lutas terrestres com o obje,vo de concentrar as nossas 

energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos 

nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, 

com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o 

nosso núcleo de a,vidades espirituais, dentro dos elevados propó-

sitos de reforma e regeneração”. 

E assim reencarnou, com grandiosa missão, nosso tão querido 

trabalhador da Doutrina Espírita, aliada com a prá,ca da caridade 

intensa, sendo apelidado de “médico dos pobres” devido à sua 

completa dedicação aos mais desafortunados. 

Na Doutrina Espírita foi fiel trabalhador, até seus úl,mos dias de 

vida, par,cipando de inúmeros trabalhos na Doutrina nascente, 

nos deixando um grande legado e também um grande exemplo de 

como devemos vivenciar o Espiri,smo, em todos os seus aspectos. 

Após seu desencarne, foi recebido com muita alegria no mundo 

espiritual, colhendo os frutos de seu trabalho amoroso, fazendo jus 

ao salário merecido do trabalhador justo e bom.  

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  



    
 

“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! 

  

 

AGOSTO 

 
 

02 -  André Luiz Augusto    
02 -  Roosevelt Nunes Mendonça    
04 -  Suely Pinto Pereira Dias    
06 -  Alvaro Tomaz Clementino     
07 -  Marilene Barbosa Soares    
07 -  Naldio Carvalho Barbosa    
08 -  Edineide da Silva    
08 -  Maria da Glória Borges    
12 -  Sonia do Rosario    
13 -  Fernanda Fernandes    
15 -  Fernando de O. da Silva    
15 -  Maria da Glória de S. Vieira    
16 -  Elizabeth Jabor Rosa    
17 -  Edinéia de Souza Nunes    
18 -  Neusa Gonelli M. de Souza    
19 -  Cristian Regina  Leandro    
22 -  Marcos Araújo de Souza    
22 -  Maria Joaquina da Silva    
22 -  Wilson Alves de Souza    
24 -  Aida de A.  S. Milhomens    
25 -  José Edmilson dos Santos    
26 -  Maria das Graças C Barbosa    
27 -  Fabiola dos Santos Coutinho    
28 -  Alexandre da Silva Salles    
31 -  Ivete Zampa de Aquino  

 Você precisa conversar?  
 

Importante saber que, nossa 

Casa oferece aten-

dimento fraterno a 

todos os que dese-

jam conversar, ali-

viar o coração, alivi-

ar seus momentos 

de incompreensão, de equívocos. 

Procure o Balcão de atendimento 

para maiores informações. 

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
Em junho/2014, recebemos:  

175 kg de alimentos,  1433 pe-

ças de roupas,  133 pares de cal-

çados,  39 bolsas/cintos,  23 ma-

teriais de higiene e limpeza, 59 

cobertores/edredons, 123 ou-

tros dona,vos  e R$ 210,000 

(espécie). 

Dúvidas ou sugestões fale com a Diretoria 

diretoria@celv.org.br 

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” 

Divulgação do CEERJ / 2014 
Conselho Espírita do Estado do RJ  

 

• 17/08 - EREU VI - Encontro Regional Espírita de Unificação (formação e 

capacitação de trabalhadores para todas as a,vidades da Ins,tuição e do 

Movimento Espírita); 

• 31/08/2014 - 11º Encontro de coordenadores de ESDE - tema: “estudar 

Kardec. Conhecer Kardec para entender Jesus” 

 
Maiores informações pelo site: www.ceerj.org.br 

  FEBtv: a TV da Federação Espírita 
Brasileira 

TV em novo formato, com conteúdo doutrinário e de qualidade em uma linguagem moderna e formato dinâmi-

co é o que oferecerá a FEBtv, a TV da Federação Espírita Brasileira que será lançada no dia 3 de agosto. A TV será 

transmi,da via satélite, cabo ou internet, lições de amor, consolo e reflexão com palavras e imagens de bem e 

solidariedade, com selo de qualidade da FEB. 

Aguarde a FEBtv: TV espírita para o novo mundo. 



 
 

Dica do CELVINHO  
 

“A Sacola Misteriosa” 
 

Autor: Cezar Braga Said 
 

Bebeto estava olhando distraído 
as vitrines das lojas até que, de repen-
te, encontrou uma sacola perto de uma 
árvore. Ela era colorida e enorme. Curi-
oso, pegou a sacola para descobrir e a 
levou para casa. No caminho, todos 
que o encontravam carregando aquela 
sacola enorme pela rua ficavam sorrin-
do, querendo saber o que ele levava. 
Mas, afinal, qual era o segredo daque-
la sacola? De quem seria? Por que 
todos riam? Junte-se a Bebeto e des-
vende o mistério da sacola. Original-
mente editado pela EME, sob o título 
Uma Sacola de Risadas. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 

  Dica da LIVRARIA  
 

“Coleção Fonte Viva” 
Comenta ensinamentos do Evan-

gelho de forma original e atraente, en-
sinando a compreender a Doutrina 
Cristã e praticá-la em todos os momen-
tos da vida. Encerra um verdadeiro 
convite ao trabalho nobre e dignifican-
te. A coleção Fonte Viva constitui valio-
sa fonte auxiliar de esclarecimento nos 
estudos dos textos evangélicos e ins-
trumento essencial para aperfeiçoa-
mento dos sentimentos, afinando-nos 
com as lições de humildade e amor 
ministrados e exemplificados por Je-
sus. Coleção composta pelos livros: Cami-
nho, Verdade e Vida; Fonte Viva; Pão 
Nosso; Vinha de Luz e Ceifa de Luz. 
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Fragmentos de  
 

Luz... 
 

Sedativo da Paz 
 

Se há muitas rixas em torno 
Do recanto que te asila, 
O sedativo da paz 
É a consciência tranquila. 
 

 

Do livro: Degraus da Vida 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, 

pelo espírito Cornélio Pires 
 

 
... & Verdade 
 

Espírito 
 

É a parte inteligente, correspon-
dente à mente, que se constitui o seu 
reflexo nos planos do fenômeno, e 
donde se projeta a consciência para a 
personalidade temporária em cada 
estágio evolutivo do ser integral a que 
nos referimos. Nesse ser em desenvol-
vimento, manifestam-se dois níveis 
mentais, interagindo um sobre o outro, 
incessantemente, o consciente e o 
inconsciente, este último muito mais 
amplo e complexo por ser o armazém 
de todas as experiências individuais. 
Pode-se dizer, figurativamente, que o 
consciente está para o inconsciente 
assim como a casca da laranja está 
para o restante do fruto. 

Como forças atuantes no espírito 
encarnado temos o pensamento, o 
sentimento e a vontade, que, em con-
junto, desempenham papel muito im-
portante na transmissão de energias 
curadoras, ao formarem a corrente 
mental que sob o comando da vonta-
de, vai agir sobre a matéria e sobre os 
fluidos para transformá-los. 

É por essa corrente mental que 
viram as estruturas energéticas do 
períspirito, acionando, por sua vez, o 
sistema nervoso, no campo físico, para 
que o espírito tome conhecimento do 
que se passa no corpo somático  e 
além dele, enviando-lhe ordens e estí-
mulos para regular a sua ação. 

 
Manoel Philomeno de Miranda, 
do livro: Terapia pelos  Passes. 

Divulgação 

Opções: Julho & Agosto 

 RETRATOS DE NAZARÉ           
Doutrinário  

de Cirinéia Iolanda 
 

MUDANÇA DE RUMO       
 Romance  

com Richard Simonetti 
 

Neste bimestre o associa-
do que adquirir as duas 
opções receberá de brinde 
o livro: 

NAS BRUMAS DA MENTE   

(livro de diálogos e reflexões 
sobre a vida no além) 

 

 
 
 

Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

Em nossa Biblioteca você en-

contra livros, revistas, periódi-

cos e DVDs espíritas para em-

prés,mo. A Biblioteca funciona 

na Sala 02, e  atende todos os 

dias, antes e após  as Reuniões 

Públicas.  

Atenção! Precisamos  de novos 

voluntários . 
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Instituições Espíritas aniversariantes 

 
01/08/1943 – Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. 

Rua General Olímpio, 607 – Santa Cruz —71 anos; 
05/08/1979 – A Minha Casa. Estrada do Moinho, 135 – Cam-

po Grande — 35 anos; 
16/08/1962 – União Espírita Paulo, Dimas e Madalena. Rua 

Boiobi, 2102 – Bangu — 52 anos; 
20/08/1986 – Centro Espírita Amor, Verdade e Caridade. 

Avenida Itaguaí, 222 – Bairro do Engenho – Itaguaí — 28 anos; 
21/08/2004 – Centro de Atividades Espíritas. Avenida Ribeiro 

Dantas, 210 – Bangu — 10 anos; 
25/08/1970 – Centro Espírita Ernesto Fagundes Varela. Rua 

Camélia Duarte, 14 – Sepetiba — 44 anos. 

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Voluntários: Limpeza & Manutenção (CELV) 

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 aconte-

cem a cada quinze dias.  

No mês de AGOSTO, os encontros serão nos dias 01, 15 e 
29, sempre às 08h. 

A campanha continua no mês de agosto! 
  

COLABORE. 
 

Doe agasalhos, meias,  
cobertores... 

Doe também sorrisos, 
 abraços e carinhos... 

V Congresso CEJA - Barra 
25 anos da Série  

Psicológica de Joanna de Ângelis 
 

Emoção e aprendizado! Duas palavras que resumem o    

propósito desta homenagem.  
 

Data: 24 de agosto 

Local: Citibank Hall – Shopping Via Parque, Barra da Tijuca 

Horário: 13h às 19h - convites R$ 50,00 

Pontos de venda: 

CEJA - Barra: Rua Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. 
Tel.: 2148.0674 

Mais informações: 

Site: www.cejabarra.org / www.facebook.com/cejabarra 

S.O.S. HOSPITAL DO FOGO SELVAGEM  

Dedicado a socorrer pessoas com pênfigo foliáceo, o Hospital 
do Fogo Selvagem – que leva no título o nome popular da grave 
doença dermatológica – possui agora um novo endereço na inter-
net. Em  http://fogoselvagem.org, além de detalhes  sobre o traba-
lho da Instituição, o internauta poderá saber também os meios de 
contribuir com o Hospital e sua mantenedora,  o Lar da Caridade, 
também de Uberaba, no Triângulo Mineiro. As instituições vêm 
passando por dificuldades depois da desencarnação de Chico 
Xavier, em 2002, a  partir do que se reduziu, significativamente, o 
número de caravanas que iam visitar o médium e acabavam tam-
bém levando  ajuda àquelas entidades, fundadas, vale lembrar, 
pela saudosa tarefeira Aparecida Conceição Ferreira. 

ESPIRITISMO NO HOSPITAL DO CÂNCER 

No Hospital do Câncer II (HC II), na região  central do Rio de 
Janeiro, mensalmente são realizados estudos espíritas voltados a 
pacientes, acompanhantes, voluntários e funcionários. As pales-
tras ocorrem sempre numa sexta-feira, no horário das 15h, no 
anfiteatro no 5º andar. A próxima será no dia 25 de julho,  com o 
tema “A construção íntima da paz”, a ser abordado por Francis-
co Rebouças.  

Em 29 de agosto, Zani dos Santos falará sobre “O Evangelho 
no lar e no coração”;  dia 26 de setembro, Denise Duarte, sobre 
“Morte. Adeus ou até breve?”; dia 31 de outubro, Sheila Carroz-
zino, “Por que sofremos?”; dia 14 de novembro, Cláudia  Quinto, 
“Laços de família”; e, encerrando a programação do ano, dia 05 
de dezembro, Idemar Marinho sobre “Pelos caminhos  de Je-
sus”. Nas sextas-feiras em que não há palestras é realizado o 
estudo do Evangelho, das 13h às 13h30min, na sala de reuniões 
do ambulatório. 

O HC II fica na Rua Equador, 831, no bairro de Santo Cristo, 
atrás da Rodoviária  Novo Rio. 
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Mensagem mediúnica 

 
  

  A ÁRVORE DO BEM 
 

Queridos irmãos! Que a paz do nosso meigo Je-
sus 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 desta árvore que existe den-
tro 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 trabalho e até mes-
mo na Casa Espírita, sempre haverá forças de fora 
para fazer com que relaxemos com os cuidados. É 
preciso estar sempre atentos e não deixar que estas 
“ervas daninhas” tomem conta do jardim que há 
dentro de cada um. Vamos cultivá-lo, sempre plantar 
para colher buquês floridos e coloridos e frutos do-
ces e frescos que serão ofertados aos necessitados. 
Não relaxem na atenção e no cuidado com o seu 
interior. 

Um grande abraço e que Deus os abençoe sem-
pre! 

Graças a Deus!        
        

Mensagem psicografada em Reunião Mediúnica Experi-
mental, em fevereiro de 2014. 

As gerações futuras 
 

As gerações futuras não serão diferentes da presente, 
com todos os seus defeitos e prejuízos de ordem moral, se 
não tratarmos da educação da infância e da juventude; dessa 
juventude que será a sociedade de amanhã. 

Jesus disse que não se põe remendo de pano novo em 
roupa velha, por isso que a rasgadura se tornará maior. E, 
igualmente, não se põe vinho novo em odres velhos, porque 
estes não resistem à sua fermentação, e se rompem. 

É  claro que o Excelso Mestre se refere, nesta alegoria, à 
natureza do ideal que propagava, do qual era a viva encarna-
ção. Esse ideal novo, reformador, quase revolucionário, re-
vestido pela Terceira Revelação, deve ser anunciado, de 
preferência à juventude, às crianças, porquanto estes ele-
mentos representam a terra virgem, aberta à boa sementei-
ra. Semear no meio de abrolhos e semear em terreno isen-
to de ervas daninhas há  de dar resultados bem diversos. (...) 

Educar é salvar, é remir, é libertar; é desenvolver os 
poderes ocultos, mergulhados nas profundezas das nossas 
almas. 

A diferença entre um sábio e um ignorante; entre o bom 
e o mau; o santo e o criminoso; o justo e o ímpio  nada 
mais é que o efeito da educação. Entre aquelas que edificam 
e aqueles que destroem; entre os que tiram a vida do seu 
próximo levando por toda parte a desolação e a ruína e 
aqueles que dão a vida própria a prol do bem da coletivida-
de, verifica-se, apenas uma dessemelhança: educação  na sua 
acepção verdadeira, que significa o harmônico desenvolvi-
mento das faculdades espirituais. Os homens são todos 
iguais. A diferença entre eles não é de essência, mas de grau 
evolutivo determinado pela educação. (...) 

O objetivo máximo do Espiritismo é precisamente esse: 
educar para salvar; iluminar o interior dos homens para li-
bertar a Humanidade de todas as formas de selvajaria; de 
todas as modalidades de crueza e de impiedade; e de todas 
as atitudes e gestos de rivalidade feroz e deselegância moral. 

 Esta conquista diz respeito ao sentimento, ao senso 
religioso, que os homens do século perderam, ou melhor, 
que jamais chegaram a possuir.” 

 
(Parte do texto extraído, do livro O Mestre na Educação, de 

Pedro Camargo/ Vinicius. Item 33)  

FRASE DO MÊS 
 
  

"A fé permitirá que a doença seja recebida 
como a companheira educadora.”    

Hermann  

Psicografias para o público 

Departamento de Assuntos Mediúnicos  

Mensalmente, acontece em nossa Casa uma Reuni-
ão 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. 
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Participem da Evangelização  

da Família Espírita, todos os 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 

 

A Paternidade Humana e a Paternidade Divina 

Nós possuímos dois tipos de paternidade, a huma-
na e a divina; sendo a primeira uma cópia imperfeita 
da segunda, um pálido “reflexo”. Porém, a paternida-
de humana tem papel importantíssimo em nossa 
evolução, pois através dela constitui-se a família, a 

primeira escola terrena dos espíritos reencanados.  

Essa paternidade imperfeita, que é a humana, é 
sobretudo uma oportunidade de fortalecer laços de 
amor e de resgatar faltas do passado, pois sabemos 
que é por isso que a família é tão necessária e que 
devemos amá-la incondicionalmente. Através de 
nossos pais, aprendemos primeiramente a amar, res-

peitar e são neles que nos espelhamos. 

A paternidade do homem é uma experiência úni-
ca, já que é boa tanto para os filhos quanto para os 
pais. Para esses últimos, é ainda uma oportunidade 
de colaborar na educação do espírito reencarnante 

(filho) e consequentemente, reeducar-se.  

Mas há ainda uma paternidade perfeita e infalível, a 
divina. Deus, nosso Criador, de extrema bondade e 
pureza, possui a sabedoria suprema. Ele perdoa in-
condicionalmente e permite a participação de suas 
criaturas na busca da sua perfeição e da perfeição 

alheia. 

Se Deus nos presentear com o dom da paternida-
de, devemos agradecer e tentar utilizar o melhor de 

nós no cumprimento de tarefa tão nobre. 

Enquanto formos somente filhos, devemos obser-
var o exemplo de nossos pais para que possamos 
um dia, quem sabe, repetir seus bons hábitos e até 
melhorar o modelo recebido, sempre buscando nos 
aproximar da magnanimidade suprema da Divina Pa-

ternidade...  

(Laura Águia participa da Mocidade Ezequiel e co-
laborou com este boletim) 

 

A Coordenação do Grupo de evangelização 
dos pais convida a todos para mais um       

encontro da família.  

Convidado: Valmir Freitas 

Sábado, 16 de agosto, às 15h  

19º Encontro da Família19º Encontro da Família19º Encontro da Família19º Encontro da Família    

CELV / DEFCELV / DEFCELV / DEFCELV / DEF    

    “Conjugalidade x Parentalidade“Conjugalidade x Parentalidade“Conjugalidade x Parentalidade“Conjugalidade x Parentalidade    

Visão espírita das relações familiares” Visão espírita das relações familiares” Visão espírita das relações familiares” Visão espírita das relações familiares”     

Evangelho no Lar e no Coração 
“Trabalhemos pela implantação do Evangelho 

no Lar, quando estiver ao alcance de nossas  
possibilidades. (...) Trazer as claridades da Boa 
Nova ao templo da família é aprimorar todos os 
valores que a experiência terrestre nos pode 
oferecer.”       (Bezerra de Menezes) 



7 L U Z  &  V E R D A D E  AGOSTO 2014 

 

“O Espiritismo vem abrir para a arte, novas 
perspectivas, horizontes sem limites.”  

Léon Denis 

Ação da Amizade 
A amizade é o sentimento que imanta as almas une às 

outras, gerando alegria e bem-estar.  
A amizade é suave expressão do ser humano que necessi-

ta intercambiar as forças da emoção sob os estímulos do en-
tendimento fraternal.  
Inspiradora de coragem e de abnegação, a amizade en-

floresce as almas, abençoando-as com resistências para as 
lutas.  
Há, no mundo moderno, muita falta de amizade!  
O egoísmo afasta as pessoas e as isola.  
A amizade as aproxima e irmana.  
O medo agride as almas e infelicita.  
A amizade apazigua e alegra os indivíduos.  
A desconfiança desarmoniza as vidas e a amizade equili-

bra as mentes, dulcificando os corações.  
Na área dos amores de profundidade, a presença da 

amizade é fundamental.  
Ela nasce de uma expressão de simpatia, e firma-se com 

as raízes do afeto seguro, fincadas nas terras da alma.  
Quando outras emoções se estiolam no vaivém dos cho-

ques, a amizade perdura, companheira devotada dos ho-
mens que se estimam.  
Se a amizade fugisse da Terra, a vida espiritual dos seres 

se esfacelaria.  
Ela é meiga e paciente, vigilante e ativa.  
Discreta, apaga-se, para que brilhe aquele a quem se 

afeiçoa.  
Sustenta na fraqueza e liberta nos momentos de dor.  
A amizade é fácil de ser vitalizada.  
Cultivá-la, constitui um dever de todo aquele que pensa 

e aspira, porquanto, ninguém logra êxito, se avança com 
aridez na alma ou indiferente ao elevo da sua fluidez.  
Quando os impulsos sexuais do amor, nos nubentes, pas-

sam, a amizade fica.  
Quando a desilusão apaga o fogo dos desejos nos grandes 

romances, se existe amizade, não se rompem os liames da 
união.  
A amizade de Jesus pelos discípulos e pelas multidões dá-

nos, até hoje, a dimensão do que é o amor na sua essência 
mais pura, demonstrando que ela é o passo inicial para essa 
conquista superior que é meta de todas as vidas e manda-
mento maior da Lei Divina. 

Do Livro: Momentos de Esperança 

Ensaios do COROCGRAN (Coral Espírita de Campo Grande)   Agora é no CELV! 

Sempre nos segundos e quartos domingos do mês, das 15h às 18h. Podem par,cipar todos os 

espíritas, de qualquer Casa, desde que par,cipem de alguma a,vidade ou grupo de estudos.  

 

 

 

 

“A arte cura... Procura pra ver. 
Dá a chance, dá o estudo, dá o tempo, a 
condução. 
A arte cura... Estuda pra ver. 
Ela traz o equilíbrio,                                   
ou pelo menos deveria trazer. 
A arte cura, além do corpo, o ser... 
Venha pra ver. 
Traga o corpo para ser trabalhado, 
A voz pra ser modulada, 
O pincel, o som, a palavra, o ser. 
A arte sara... Pensa e pára. 
Produz pro espírito voar, nas existências a 
porvir, reciclar, elaborar, evoluir." 
 

(Eneida Nalini) 

Espírita, integrante do Instituto Arte e Vida  / 

Franca - SP  

 

 

 

Amadeu Ferretti - o amor pela arte 

(Evangelizador, esperantista, artista, médium) 

O Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti criará um acervo 
de textos, imagens e histórias de nosso querido mentor, 
Amadeu Ferretti. Por isso, solicita imensamente a cola-
boração de todos que de alguma forma tiveram contato 
ou sabem quem teve,   ou tem algum tipo de material 
que lembre de nosso querido companheiro e trabalhador 
de nossa Casa espírita.  

As imagens e/ou textos serão digitalizados no CELV e 
devolvidos. Procurem Marylin, Madalena, Cátia, Nathá-
lia, Simone ou Marilia. 

Mais informações ou envio de materiais, mandem pa-
ra o email gaaf@celv.org.br. Grande abraço. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – AGOSTO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Ciclo de Palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Maurício Mancini Simone Lima Francinete Costa 

11 Direito de propriedade. Roubo. L.E., Q. 880 a 885 Antônio de Souza Sônia do Rosário Elias de Souza 

18 Injúrias e violências. E.S.E., cap. IX, itens 1 a 5. Otacílio Neves Maria Cecília Francisca Brilho 

25 Caridade e amor ao próximo. L.E., Q. 886 a 889 Cláudia Costa Francinete Costa Maria Cecília 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no lar”. Regina Ferreira Marilene Soares Nadja de Castro 

13 Bem-aventurados os que tem os olhos fechados. 
ESE, cap. VIII, itens 20-21. 

Sônia Fonseca Creusa Branco Gleice Nara 

20 Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos. 
Metades eternas. L.E., Q. 291 a 303a. 

Ivonete Belo Fabio Ferreira Marylin Fonseca 

27 Injúrias e violências. ESE, cap. IX, itens 1 a 5. Nadja de Castro Roberto Maia Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Ciclo de palestras: “Culto do Evangelho no lar”. Rosane Peixoto Maria Cecília Diana Hasler 

14 Objetivo da encarnação. A alma. L.E. Q. 132 a 146 Márcia Matos Natália Del Rey Simone Lima 

21 Desigualdade das riquezas. E.S.E., cap. XVI, item 8 Maria Inês Ivone Maria Lucia Helena S. 

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

Creusa Branco Simone Lima Francinete Costa 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Transmissão oculta do pensamento. L.E., Q. 419 a 
421 

Josélia Bento Ingrind Tagomori Dora Rosa 

08 Ciclo de Palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Allan Faria Edineide Silva Célia Evangelista 

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

Nilbe Brilhante Marlene Macedo Josélia Bento 

22 Faculdade e influência dos espíritos em nossos pen-
samentos e atos. L.E., Q. 456 a 472. 

Simone Lima Beti Brisse Nilbe Brilhante 

29 Os inimigos desencarnados. E.S.E., cap. XII, itens 5 a 
6. 

Paulo Ricardo Célia Evangelista Ingrind Tagomori 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Não vim trazer a paz, mas a divisão. ESE cap XXIII 
item 9 a 18 

Joaquim Belizário Sebastião Amo-
rim 

Lúcia Helena 

10 Ciclo de Palestras: “Culto do Evangelho no Lar”. Vera Breder Josélia Bento Elias de Souza 

17 DEF  (Departamento de Evangelização da Família) Felipe Neris DEF DEF 

24 Expiação e Arrependimento. L.E., Q. 990 a 1002 Renato Mayrink Cláudia Márcia Simone Lima 

31 Candeia sob o alqueire. Porque fala Jesus por pará-
bolas. E.S.E., XXIV  itens 1 a 7. 

Luiz Claudio Rosa Simone Lima Cláudia Márcia 


