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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 

 Alegria sim, melancolia não! 
 Em tempos que nos chocamos com tantas violências e tristezas 

é hora de renovar-se, de buscar animo e fé. Mas, um ano se inicia. 

 Nosso Mestre, sempre diante dos desafios foi o poeta e cantor 

da vida, a,vo e gen,l homem da Era Nova. Sua doutrina é um hino de 

alegrias e de amor á vida. Jamais se ouviu e se viveu tanto jubilo, quanto 

nos seus dias, ao Seu lado. Eram enfermos, desiludidos, abandonados, 

tristes, como também os felizes e os sadios, todos recebiam a atenção e 

o amor do Cristo, em suas nobres expressões. 

 Não nos fechemos em si mesmos, ou em nossos grupos religio-

sos, em nossas convicções. O Cris,anismo não é uma doutrina está,ca, 

portadora de tristeza e melancolia, na qual se deve negar o mundo com 

todas as suas concessões. Compareça, par,cipe, compar,lhe. 

 Pedro, não fugiu á luta e doou, também, a vida, trabalhando e 

pregando a Sua Doutrina e onde esteve, enfrentou dificuldades e desafi-

os. 

 Paulo, que seguiu Jesus depois, trabalhou, evangelizou, amou e 

conclamou á alegria, ao reto dever do qual dimana a felicidade, cordial e 

lutador até o fim. 

 Portanto não temas afrontas ou perseguições, sem ,tubear, 

abraça a lição imperecível de amor do Cristo e siga-o. 

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. (recesso em janeiro) 
Juventude & pais - 17h. (recesso em janeiro) 
 
• 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. (recesso em janeiro) 
Segundas-feiras – 20h. (recesso em janeiro) 
 

• 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  

150 anos - 1864 
 

Terceira obra  da 
Codificação         

Espírita, hoje é o 
livro espírita mais 
lido no Brasil, con-
tém a essência do 
ensino moral de  

Jesus. 



 
 

 
 
 
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 em nossa 
livraria, confira. 

 
Confira, todos os meses temos 

Novidades! 
 
 

 
 
 
  

 

Em 2014 Você tem boas 

razões para se associar... 

∗ Novas parcerias 

∗ Grandes sucessos da literatura 
espírita 

∗ Lançamentos 

∗ Preço acessível 

∗  Oportunidades bimestrais 

∗ Orientação, conforto, luz! 

Sugestão de Leitura 

���� Dica do CELVINHO   
 

“O EVANGELHO segundo um            
adolescente ” 

AUTOR:  Adeilson  Salles 
 

Como seria um Jesus Cristo adoles-
cente nos dias atuais? Que multiplica li-
vros e não pães? E se dentre seus segui-
dores a adolescente Pietra estivesse no 
papel de Pedro? As lições dele na boca de 
um garoto de hoje seriam respeitadas? 
Esse jovem seria perseguido? Interessan-
te releitura da passagem de Jesus, agora 
um JC adolescente! Alguns temas: O jo-
vem pregador, O jovem suicida, A parábo-
la do jovem favelado, Perseguição, Honra 
seus pais e professores, dentre outros. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 
 
 

 
 
 

� Dica da Livraria 
 

“Atitudes para Vencer” 
 

 
Nos explica o que fazer e quais com-

portamentos podem ser evitados, revelan-
do porque se deve mudar e como incorpo-
rar essa mudança no cotidiano. 

As orientações escla-
recem que dificulda-
des são obstáculos 
removíveis, acionando 
potencialidades que 
existem no ser huma-
no. Será preciso modi-
ficar a estratégia para 
vencer a adversidade, 
reformando e se aper-

feiçoando intimamente. Os novos tempos 
exigem renovação, compreendendo que 
chegou a hora das atitudes estarem pauta-
das em escolhas de paz, amor e fraterni-
dade. 

Vá ao encontro do sucesso seguindo, 
passo a passo, as recomendações para 
atingir a realização pessoal. 

Editado pela Petit, tem 128 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! 

 

♦Fer ramenta  de  pe squ i sa 
"Espiritismo de A a Z" 
♦Ferramenta de Referências Bibli-
ográficas 
♦Relação de Livros disponíveis pa-
ra empréstimo em nossa Biblioteca 
♦Download de algumas palestras 
proferidas no CELV e também de 
nosso Boletim 
 
ACESSE, FIQUE POR  DENTRO DAS      

NOTICIAS DO CELV E DO  
MOVIMENTO ESPÍRITA. 

 

www.celv.org.br 

Fragmentos de Luz... 
 

Sobre sua família 
 
É na família que encontramos o cadi-

nho especial no qual o fogo das lutas, o 
atrito das lides, o lixar das diferenças vão 
aperfeiçoando seus pares, que passam a 
obter conquistas difíceis e vitórias impen-
sadas. É onde as bênçãos do crescimento 
individual se estabelecem sob o patrocínio 
da boa vontade. 

Por mais complicado que se mostre o 
quadro da sua família terrena, ainda que 
você se sinta atado a forte processo de 
graves reajustamentos, ainda quando 
perceba que suas energias se esgotam no 
fragor das batalhas internas, e que tudo 
pareça conspirar contra a sua alegria do-
méstica, jamais se entregue ao desespe-
ro, nunca se perca no descaminho da 
rebelião. 

Creia que o Pai Criador que os uniu 
não comete enganos, e que por isso você 
está no contexto ao qual faz jus, com as 
almas com as quais precisa se exercitar 
para a definitiva instalação do bem no 
grupo. 

Seja a convivência luminosa ou difícil, 
amorosa ou fria, calma ou exasperada, 
não se esqueça de que é o grupo familiar 
que você merece. 

Joanes 
Do livro: Para uso Diário, 

psicografia de Raul Teixeira. 
 
... & Verdade 

Convém não esquecer 
 
A simpatia ou a antipatia têm as suas 

raízes profundas no espírito, na sutilíssima 
entrosagem dos  fluidos peculiares a cada 
um e, quase sempre, de modo geral, ates-
tam uma renovação de sensações experi-
mentadas pela criatura, desde o pretérito 
delituoso, em iguais circunstâncias. 

Devemos, porém, considerar que toda 
antipatia, aparentemente a mais justa, 
deve morrer para dar lugar à simpatia que 
edifica o coração para o trabalho construti-
vo e legítimo da fraternidade. 

 
Emmanuel 

Do livro: O Consolador, 

 psicografia Francisco Cândido Xavier. 



Novos Associados 
Os mesmos devem passar na      

Livraria para pegar o exemplar           
do estatuto . 

 

Alexandre da Silva Salles 

Aline do Couto Ferreira 

Angela H. de Farias Cesar Barboza 

Dirce Léa Pereira Leal  

Dircinha Ba,sta Mendes 

Felipe N. Teixeira de Araújo 

Josilene Vieira da Silveira Rodrigues 

Lidiane Elice Dionisio Salles 

Lúcia Maria Apolônio da S. Santos 

Maria Cris,na P. G. de Miranda 

Paulo Roberto Rodrigues 

Pedro César da Rocha 

Rodrigo Farias da Silva 

Sérgio Murilo Ferreira San,ago 

Shirlei Alves Ferreira Assunção 

Solange Conceição de Souza Carcha 

    
 

“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! 
  

Janeiro 
01 - Juci da Silva Gomes 

01 - Naldete Araújo de Oliveira 

03 - Mikeilla Rodrigues Fernandes 

03 - Osvaldo Barbosa de S. Junior 

10 - Eliana dos Reis de C. Pais 

11 - Renata Campos Rodrigues 

12 - Vanda Barbosa Nunes 

13 - Carla Cris,ane Eurico Freitas 

14 - Maria Inês Cardoso de Oliveira 

15 - Juliana Doro Rodrigues 

16 - Antônio Ferreira G. Filho 

16 - Nathália Del Rey Leal 

19 - Inês Marques de Souza 

20 - Alan Cesar Pinto Faria 

20 - Vania Seixas da Silva O. e Silva 

22 - Cá,a Mar,ns 

24 - Simone de Souza Lima Aquino 

25 - Rogerio Vinicius Cardoso 

27 - Alcina Pereira de Azevedo 

29 - Josélia Pereira Bento 

29 - Nelson Gabriel dos Santos   

 

Nova Diretoria Colegiada do CELV — Triênio 2014 a 2016 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO  

 A Diretoria Colegiada do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Di-

retor Administra,vo, e de acordo com o que dispõe os Art. 14°, Parágrafo 1º 

e Art. 15°, alíneas “b” e “c” do Estatuto do CELV em vigor, por este EDITAL, 

convoca os Senhores Associados efe,vos e beneméritos, em pleno  gozo de 

seus direitos, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – AGO, em 

sua sede, a Rua Vitor Alves, n. 226, em Campo Grande, RJ, no dia 22 de feve-
reiro de 2014, às 17 h em 1ª Convocação com presença da maioria absoluta 

dos associados ou, às 17h 30min, em 2ª Convocação com a presença de 

qualquer número dos associados acima mencionados, para deliberarem so-

bre a seguinte “Ordem do Dia”:  

a) Tomar conhecimento do Relatório Administra,vo e do parecer do Con-

selho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Receita e da 

Despesa, e a prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício de 01 

de janeiro a 31 de dezembro de 2013, analisá-los e aprová-los.  

b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, sa,sfeitas as 

prescrições legais, estatutárias e regimentais.  

Rio de Janeiro, 15  de dezembro de 2013.  

Flavio Palhares Peixoto -  Diretor Administra,vo 

• Diretoria Administrativa: 
Diretor: Ricardo Teixeira 
Diretor substituto: Flávio Peixoto 
 

• Diretoria Financeira 
Diretora: Risemir França 
Diretor substituto: Ivson da Silva 
 

• Diretoria de Educação     
Doutrinária 
Diretor: Eduardo Ferreira 
Diretora substituta: Edineide da 
Silva 
 

• Diretoria de Divulgação 
Diretor: Fábio Ferreira 
Diretora substituta: Madalena 
Gomes 
 

 

• Diretoria de Evangelização 
da Família  
Diretora: Nathália Del Rey 
Diretora substituta: Josélia Bento 
 

•Diretoria de Assistência e  
Promoção Social:  
Diretora: Ana Eller 
Diretora substituta: Maria Cecília          

 
Conselho Fiscal 

• Wilson de Souza 
• Ana Maria Sanches 
• Marilene Soares 

Suplentes 
• Creusa Branco 
• Neiva Jardim 
• Claudia de Assis  

 Você precisa conversar? Importante saber que, nos-
sa Casa oferece atendimento fraterno a todos os que de-

sejam conversar, aliviar o coração, aliviar seus momen-

tos de incompreensão, de equívocos. Procure o balcão de 

atendimento para maiores informações. 



AGENDA  & AVISOS DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 
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Grupos de Estudos 
 

* ESDEs  - retornam na terceira semana de janeiro, a 
partir de 13/01. 
 
* GELCO - inicio 26/01 (domingo) e 27/01 (segunda). 
 
* Grupo de Iniciação -  não terão recesso. 

Seminários de Verão na ABENA  
Janeiro / fevereiro - 2014 

 
Vai acontecer aos domingos, às 10h.  

     Dia 12/01 - “Distúrbios psíquicos e a imortalidade da 
alma”, com Edyr Moreira. Dia 19/01 – “ Somos mais do que 
aquilo que nossa infância fez de nós”, com Luís Mauricio. 
Dia 26/01 – “Algozes Psicológicos”, com Maria Emília Tou-
rinho. Dia 02/02 – “Fugas e realidade”, com Luzia Mathias.  
     O endereço da Associação Beneficente Espírita      Na-
zareno é: Rua Sólon Botelho, 480 – Campo Grande (subir a 
Rua Pontes Leme) – Tel.: 3394-0396 – haverá transporte 
gratuitamente, saindo da Rua Pontes Lemes, ao lado da 
Guandu Veículos, das 09h às 9h45h.  
  

 

    Comemoração 26º aniversário do GECOJ 
      
 O Grupo E. Coração de Jesus convida a todos pa-
ra a palestra comemorativa de 26 anos de trabalho e servi-
ço com Jesus, que será realizada no dia 06 de janeiro, ini-
cio ás 20h. O GECOJ, fica á Rua Senador Jose   Guio-
mard, 02 – Parque São Pedro, Campo Grande. Tel. 3158-
3538 – gecorej@hotmail.com. 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Queridos amigos, é com 
muita alegria que vemos 
crescer o arquivo de pa-
lestras no site do CELV. 
Como todos sabem, to-

das as palestras proferidas em nossa casa 
(Centro Espírita Luz e Verdade) são agora grava-
das (o áudio) e disponibilizadas em nosso site. 
Portanto, temos uma grande fonte de palestras da 
nossa VI região, de expositores os mais variados. 

E podem ser ouvidas pelo próprio site ou copi-
adas para o seu computador! Entre e conheça 
esse trabalho!  

Acesse www.celv.org.br   

Clique no menu "download das palestras do CELV”. 

Diretoria de Assistência e     Promoção 
Social - DAPSE / Celv 

 

      Doações: 
Em  novembro/2013, recebemos:  96 kg de alimentos,  
1431 peças de roupas,  187 pares de calçados,  43 
bolsas / cintos,  79 materiais de higiene e limpeza. Ou-
tros donativos: 38,00, e R$ 130,00 (espécie). 
 
    Agradecimentos: 
É com imensa alegria que o Dapse agradece á todos 
pelas contribuições durante o ano de 2013. E também 
pelas colaborações nas confraternizações das Famílias 
e das Gestantes Assistidas por nossa Casa. Este ano 
foram apadrinhadas 83 crianças. 
 Aos voluntários e trabalhadores nosso muito 
obrigado pela dedicação, coragem e carinho dedica-
dos. Contamos com todos. Que nosso Mestre Jesus 
nos ampare e fortaleça no trabalho do Bem. 

Ana Eller & Maria Cecilia 

Atenção Coordenadores e Dirigentes 

A Diretoria do CELV lembra da necessidade e 
obrigatoriedade do preenchimento anual do Termo de 
Adesão ao Serviço Voluntário (conforme Lei do Serviço 
Voluntário nº 9608 de 18 de fevereiro de 1998). Procurem 
a Diretoria ou peguem as fichas na Livraria, e orientem 
seus companheiros para o devido preenchimento. Lem-
bramos que todos devem assinar o Termo, os antigos vo-
luntários, bem como aqueles que chegam agora para nos 
auxiliar. O termo deve ser atualizado anualmente no mês 
de janeiro, de acordo com o Estatuto (capítulo 3, artigo 9º, 
item F). 

A ficha é única e deve conter todas as atividades 
voluntárias anotadas. 

Durante as reuniões... 

Procure chegar pontualmente, sem provocar   ala-
rido; Procure estar no Salão, evite conversas des-
necessárias; A harmonia dos pensamentos condi-
ciona a paz e o progresso de todos. Fale baixo! 
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Avisos da Mocidade Espírita 

retorna dia 08/02 com os estudos de verão: 

 Sempre no recesso do inicio do ano os estudos da 
Mocidade são feitos em outras Casas Espíritas de nossa 
região, assim temos a oportunidade de conhecer outros 
jovens espíritas e fortalecer nossos laços de fraternidade. 
Os pais e responsáveis também podem e devem partici-
par, basta comparecer. 

Dia 08/02 - Grupo Espírita Coração de Jesus - tema: "A 
fé ativa" - Rua Senador José Guiomard, 2, Campo Grande, 
RJ. 

Dia 15/02 - Grupo Espírita Tereza de Jesus -  tema: 
"Obreiro com fé" - Estrada do Monteiro, 481, Campo Gran-
de - RJ 

Dia 22/02 - Centro Espírita Apóstolo Estêvão -  tema: "É 
tempo de confiança" - Rua Alberto de Oliveira, 365 - Santís-
simo, RJ.  (Horário sempre às 17h.) 

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

De 01 a 05/03 - COMEERJ 

A partir de 08/03 - retorno da Mocidade e do Grupo 
de pais, no CELV. 

 

Avisos da Evangelização Infantil 
      Nossas datas de retorno/2014: 
 

* Evangelização das reuniões públicas: 

Domingos -  partir do dia 02/02 

Quartas -feiras - a partir do dia 05/02 

Sexta -feiras - a partir do dia 07/02 

 

* Evangelização do sábado (infância e pais)  - 

retorno dia 01/02 

 Aguardamos a família espírita para 

apertar mais este laço de Amor com Jesus.
  

Diretoria de Evangelização da Família 

Quando você ensina, transmite. 

Quando você educa, disciplina. 

Mas, quando você evangeliza,  

SALVA."    

Amélia Rodrigues 

 

Em janeiro as evangelizações estão de recesso! 
Mas acompanhe, vamos retornar   

em fevereiro!! 

Evangelho no Lar e no Coração 

“ Trabalhemos pela implantação do Evangelho no Lar, quando estiver ao alcance de nossas possibili-
dades. (...) Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a 
experiência terrestre nos pode oferecer.” (Bezerra de Menezes) 

(Busque informações em nosso balcão de atendimento) 
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"A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais   

profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse “mais além” que polariza as esperanças 

da alma."            (Emmanuel, livro O Consolador ) 

ORAÇÃO NO ANO NOVO 
 

Senhor Jesus! 
 

Ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas 
que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho 
iluminativo: 

As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o 
pão do entendimento; 

As crianças delinquentes que nos buscaram com a mente 
em desalinho; 

Os calcêtas que, vencidos em si mesmos, nos feriram e 
retornaram às nossas portas; 

Os enfermos solitários, que nos fitaram, confiantes em 
nosso auxílio; 

Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas par-
cas provisões; 

Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos, que nos 
visitaram, recordando-nos de Ti... 

Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos, identificamo
-nos com o que possuímos intimamente, mas, contigo, tudo 
podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de 
amar-Te, amando neles toda a família universal em cujos 
braços renascemos. 

 
Do Livro: Florações Evangélicas 

   

 

Perdoe Sempre 
 

Celso Martins 
 

Se alguém o prejudica, prontamente 

Procure perdoar aquela ofensa... 

Fácil não é, porém, será imensa 

A paz no coração se for paciente, 

Talvez seu agressor seja um doente 

Que, ao falar, no agir sequer não pensa... 

Talvez em seu espírito a descrença 

Impere atroz, infrene, acerbamente... 

 Aprenda a desculpar para o seu bem... 

Não traga mágoas nunca contra alguém 

Que, porventura, pise no seu calo! 

 Exercite com fé a tolerância, 

E vencerá, por fim, na sua instância 

De entender seu algoz e, um dia, até amá-lo... 

  Eu apoio! 

 Por Arte Espírita entende-se o conjunto de expressões de cunho artístico produzidas sob influên-
cia do Espiritismo. Atualmente, o Brasil é o país que abriga a maior quantidade de artistas e de produ-
ções de arte espíritas. A Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte) conta hoje com 87 associa-
dos e mantém uma lista de discussão formada por quase trezentos artistas espíritas de todo o país. 

 Diante desta constatação, devemos então perceber nossa responsabilidade sobre aquilo que 
fazemos e sobre aquilo que consumimos. Os artistas precisam ter conhecimento e sensibilidade. 

 A proposta é incentivar, estimular, promover e apoiar a Arte Espírita das mais diversas formas 
possíveis, uma delas é levar até os mais variados tipos de público a oportunidade de conhecer o que se 
produz de arte no Movimento Espirita.  

 Então eu pergunto, por que que os espíritas insistem em divulgar e promover a arte que não é 
produzido por espiritas dentro da Casa Espírita? Por que muitos espíritas ainda não valorizam o que os 
espíritas produzem? Por que não concordam ou porque não gostam? Acho que falta dialogo e interes-
se e muitas vezes conhecimento e preconceito.  

 Passamos por momentos muito importantes e oportunos e neste ano vamos promover diálogos 
sobre a arte espirita e o seu papel na evolução espiritual. Participem! (Marylin Fonseca - Gaaf) 

Vem aí o  

2º Sarau de Poesias Espíritas 
Sábado, 15/03/2014   
Centro E. Luz e Verdade 



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

 
Mensagem mediúnica 

 
 

ROTEIRO SEGURO 
 
Irmãos 
 
A estrada da evolução é tortuosa, e nossa vida é 

como um rio que tem que transpor todos os obstáculos 
do percurso, e desviar-se de algumas pedras. Entretan-
to não devemos desanimar, ergamo-nos e sigamos em 
frente, porque Jesus nos deu e continua a nos dar a 
ajuda necessária, para que possamos ter forças para os 
combates da vida. 
Sejamos confiantes na estrada da vida; certos de 

que, com o Evangelho do Cristo, roteiro seguro, con-
quistaremos a Paz e o Amor verdadeiros que o Cristo 
Jesus nos indica em todos os instantes de nossas vi-
das. 

Muita Paz! 
 

Recebida na reunião de educação mediúnica do CELV  no dia 
10 de novembro 2008.  

 
 

SEMEADURA DO BEM 
     

Uma nova etapa de nossa vida se inicia, devemos 
começar a pensar na semeadura, em quais sementes 
devemos plantar, o ideal é que façamos uma horta onde 
sementes de amor, sabedoria, aprendizado, renúncia, 
tolerância, piedade, fé, etc., todas devem ser cuidado-
samente semeadas, plantemos de modo organizado, 
cada uma em sua ordem, e depois de plantadas deve-
mos cuidar que nenhuma larva ou erva daninha se apo-
derem delas. Vamos frequentar assiduamente a nossa 
horta e dela tirarmos o que de melhor florescer, irmãos 
algumas sementes melhor evoluem que outras, então 
vamos observar a que melhor cresceu e a que ainda 
precisa de maiores cuidados porque não está conse-
guindo evoluir como as outras, ela merece mais aten-
ção. 

Irmão, cuidemos de nossa horta, e se tivermos tem-
po, vamos ajudar ao nosso irmão que estejam tendo 
alguma dificuldade no plantio da sua, isto se ele nos der 
oportunidade, só devemos ajudar se formos solicitados, 
mas é importante que nosso irmão saiba que estamos 
disponíveis, caso ele precise de ajuda. 

Fiquem na Paz e no verdadeiro Amor que Jesus sou-
be nos dar.  

 
Recebida na reunião mediúnica do CELV no dia  06 de janeiro 

2009. 

Violência, não! 
 

Um dos mais graves problemas que a humanidade hoje 
atravessa chama-se violência. Herdeira dos instintos mais 
primários do ser, herança ancestral de um passado no qual 
se vivia pela força e rudeza, remanesce nos dias atuais co-
mo grave distúrbio a assolar inúmeras vidas. 

Como o ser humano avançou muito do ponto de vista 
cultural e tecnológico, o lado moral permaneceu um pouco 
à margem, possibilitando assim as problemáticas ainda exis-
tentes no contexto social. Dentre elas, chama-nos a aten-
ção a violência com que vivem as pessoas como um todo, 
porque todos, de uma maneira ou de outra, agimos com 
violência. Uns com a violência física, outros moral. Uns 
agridem com as palavras, outros com o sentimento ou o 
pensamento. Para se obter uma vida verdadeiramente har-
mônica e feliz, o ser humano deve se deixar inundar de paz 
na grande tríade do bem viver: pensamentos, palavras e 
ações. Quando pensamos no bem, falamos no bem e agi-
mos no bem, somos felizes.  

Todos os tipos de agressão são formas de violência, o 
que demonstra que a mesma está dentro de cada um de 
nós. Evidente que chama-nos mais a atenção os atos gros-
seiros, as agressões físicas que existem nas ruas, com os 
mais fracos, dentro das famílias, os crimes, e tudo o mais 
hoje ainda existente. Embora sendo esses atos os piores, 
não podemos esquecer de que a maledicência, a inveja, o 
ciúme, a traição, a corrupção e outros são atos também 
violentos, pois não são físicos mas são agressivos ao bem 
viver. Necessário se faz uma reestruturação na maneira de 
se enxergar a sociedade. Educar as nossas crianças e jovens 
não para serem ricos ou famosos, mas para se tornarem 
homens de bem. Incutir nas almas o sentimento de paz, 
calma e tranquilidade, criando a cultura de caridade de que 
tanto necessitamos, pois somente a caridade pode derrotar 
a violência na sua origem, pois é a caridade a reunião de 
todas as virtudes humanas.  

Jesus a todo instante, enquanto esteve entre nós, con-
clamava à vivência do amor ao próximo como antítese a 
todo e qualquer mal. Não se resolve mal com mal, tampou-
co violência com violência. O oposto deve ser aplicado, a 
fim de mudarmos definitivamente o quadro atual, partindo 
essa mudança de dentro de cada um, pois de nada adianta-
rá desejarmos levar virtudes ao mundo se nós mesmos não 
as possuímos. Trabalhemos nosso lado interior, e ilumina-
dos pelo Evangelho de Jesus e pela Doutrina Espírita, en-
tenderemos que raia uma nova era, um mundo de paz que 
cada vez mais se aproxima, mas que pede a cada um de nós 
a sua colaboração na construção desse mundo de amor. 
Muita paz para todos. 

 Eduardo do Couto Ferreira 
(Frequentador e expositor do CELV)  

FRASE DO MÊS 
 

“A educação é a arma mais podero-
sa que existe para mudar o mundo”. 

 
Nelson Mandela 

Psicografias para o    público 

Mensalmente acontece em nossa Casa uma Reuni-
ão Mediúnica Especial, que recebe psicografias que são 
direcionadas  para o público. Estas mensagens são ex-
postas em mural, os interessados que se identificarem 
com alguma mensagem, podem adquirir  uma cópia, 
que fica arquivada na Biblioteca de nossa Casa. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JANEIRO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

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

Eduardo Jr 
Ivete Zampa 

Francinete Costa Nelson Gabriel 

13 Aquele que se eleva será rebaixado. 
E.S.E., cap. VII, itens 3 a 6 

Joana Laura 
Inês Marques 

Elias de Souza Maria da Glória 

20 Igualdade dos direitos do homem e da mulher. 
L.E., Q. 817 a 822 

João Maceió 
Maria Cecília 

Francisca Brilho Virgínia Peixoto 

27 Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. 
E.S.E., cap. VII, itens 7 a 10 

Ricardo Delamare 
Francinete Costa 

Simone Lima Célia Regina 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Reflexões para o ano novo. 
  

Osmar Fernandes 
Marilene Soares 

Creusa Branco --- 

08 Paraíso, inferno e purgatório. 
L.E., Q. 1012 a 1019 

Eduardo Ferreira 
Fabio Ferreira 

Nadja de Castro --- 

15 Advento do Espírito de Verdade. 
E.S.E., VI, itens 5 a 8 

Gelson Paiva 
Creusa Branco 

Gleice Nara --- 

22 Deus e o infinito. Provas da existência de Deus 
L.E., Q. 1 a 9 

Valmir Freitas 
Nadja de Castro 

Marylin Fonseca --- 

29 O que se deve entender por pobres de espírito 
E.S.E., cap. VII, itens 1 a 2 

Vítor Velasquez  
Roberto Maia 

Nadja de Castro --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Reflexões para o Novo Ano 
  

Maria Cecília 
Francinete 

Diana Hasler --- 

09 Uniões Antipáticas 
L.E., Q. 939 e 940 

Regina Ferreira 
Luciene Bahiense 

Simone Lima --- 

16 A parentela corporal e a parentela esp. A ingratidão 
dos filhos e os laços de família. ESE, cap. XIV, itens 

8 e 9 

Andrés Gabriel 
Rosane Peixoto 

Claudia Márcia --- 

23 O nada. Vida futura. Intuição das penas e gozos 
futuros. Intervenção de Deus... L.E., Q. 958 a 964 

Sônia Rosário 
Simone Lima 

Elizabeth Medina --- 

30 O de que precisa o Espírito para ser salvo. 
E.S.E., cap. XV, itens 1 a 3 

Ivete Zampa 
Maria Inês 

Ivone Maria --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Reflexões para o ano novo. 
  

Felipe Neris 
Beti Brisse 

Célia Evangelista --- 

10 Parecenças físicas e morais. 
L.E., Q. 207 a 217 

Alessandro Campelo 
Nilbe Brilhante 

Ivonete Belo --- 

17 O argueiro e a trave. 
  

Glauber Brites 
Marilene Soares 

Fabíola Coutinho --- 

24 Ideias inatas. 
L.E., Q. 218 a 221(a) 

Nathália Del Rey 
Ivonete Belo 

Ingrind Tagomori --- 

31 Não julgueis para não serdes julgados. Atire a 1ª 
pedra...    E.S.E., cap. X, itens 11 a 13 

Alan Faria 
Célia Evangelista 

Dora Rosa --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Reflexões para o ano novo. 
  

Denizard Custódio 
Luciene Bahiense 

Dora Rosa --- 

12 Não creias em todos os Espíritos. 
E.S.E., cap. XXI, itens 6 e 7 

Paulo Ricardo 
Valmir Freitas 

Elias de Souza --- 

19 A importância do trabalho e seu 
limite para o repouso. 

Alessandro Campello 
Felipe Neris 

Alessandra Oliveira Marylin 

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

Renato Mayrink 
Sebastião Amorim 

Simone Lima --- 


