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

Editorial 

KARDEC 
 

Lembrando o Codificador da Doutrina Espírita é imperioso esteja-

mos alerta em nossos deveres fundamentais. 

Convençamo-nos de que é necessário: 
 

Sen,r Kardec; 

Estudar Kardec; 

Anotar Kardec; 

Meditar Kardec; 

Analisar Kardec; 

Comentar Kardec; 

Interpretar Kardec; 

Cul,var Kardec; 

Ensinar Kardec e 

Divulgar Kardec. 
 

Que é preciso cris,anizar a humanidade é afirmação que não pade-

ce dúvida; entretanto, cris,anizar, na Doutrina Espírita, é raciocinar 

com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome 

de Jesus, não venhamos a fazer sobre a Terra mais um sistema de 

fana,smo e de negação. 
EMMANUEL. Médium: Francisco C. Xavier 

"Reformador", março de 1961, FEB. 

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  



 

 

Sugestão de Leitura 

 Dica do CELVINHO  
 

“O Bom Amigo” 
 

Autora: Magdalena del Valle Gomide 
 

 
História sobre a grande amizade en-

tre dois meninos, Lúcio e Miguel, que se 
separam com o falecimento de um deles 
em um acidente. Entretanto, tornam a en-
contrar-se por meio de um “sonho fantásti-
co”, verificando que a morte não existe 
para o Espírito e que Miguel continua vivo, 
no plano espiritual. Muita emoção e espe-
rança nesta história. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 
 
 

 

Dica da Livraria 
 

“Pão Nosso” 
 
Pelo Espírito Emmanuel, com psico-

grafia de Francisco 
Cândido Xavier, co-
menta ensinamentos 
do Evangelho, ensinan-
do não apenas a com-
preender a doutrina 
cristã, mas praticá-la 
em todos os momentos 
da vida. Um verdadeiro 
convite ao trabalho 

nobre e dignificante. A coleção Fonte Viva 
constitui valiosa fonte auxiliar de esclareci-
mento nos estudos dos textos evangélicos 
e instrumento essencial para aperfeiçoar 
os sentimentos, afinando-nos com as li-
ções de humildade e amor ministrados e 
exemplificados por Jesus, ensinando a 
encontrar a paz na luta construtiva, o re-
pouso no trabalho edificante, o socorro na 
dificuldade e o bem nos supostos males 
da vida.  

 
Editado pela FEB, tem 400 páginas. 

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 Espírita 
& Sala de leitura 

Em nossa Biblioteca você encon-

tra livros, revistas, periódicos e 

DVDs espíritas para emprés,mo. A 

Biblioteca 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 interrompido. 

Procure a Livraria e se informe. 

Fragmentos de Luz... 
 

Agora 
 

Agora, eis o momento da melhora que 
buscas. 

De nada te lastimes. Ontem não mais 
existe. 

De tudo que se foi, só a lição perdura. 
Renova-te e caminha sobre o eterno 

presente. 
Olha o tronco podado lançando ramos 

novos. 
Não pares, segue e serve. Deus cuida-

rá de ti. 
 

Do livro: Espera Servindo 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier, 

pelo espírito Emmanuel 
 
 

... & Verdade 
 

Conforto ou Reforma Íntima 
 

Há milhares de anos deixamos as 
cavernas. Primeiramente formando aldei-
as, vilarejos, cidades que deram origem a 
países. Diante dos problemas e necessi-
dades dos povos, criaram-se leis. O ho-
mem desenvolveu a tecnologia através da 
ciência e da pesquisa, sem falarmos da 
educação, da arte e da medicina que vem 
dando imensa contribuição para o bem 
estar de parte da humanidade. Cientistas 
vasculham o espaço com seus telescópios 
e suas sondas buscando respostas para 
um imenso vazio existencial que vem se 
aprofundando em seus íntimos. 

Por que o homem tem tanta dificulda-
de de sair da caverna intima? Por que não 
vasculhar o imenso universo de que so-
mos construídos? Um grande sábio da 
história já dizia “Conheça-te a ti mesmo. 
“A Doutrina Espírita tem como um de seus 
fundamentos a reforma íntima, cabendo a 
cada um de nós deixarmos o conforto de 
nossas cavernas e nos lançarmos no uni-
verso infinito da transformação. Já dizia o 
Mestre “Conhecereis a verdade e ela vos 
libertará”. A reforma íntima com Jesus 
transforma o homem e o homem de bem 
transforma o mundo. 

 

Jornal Correio Espírita – abril de 2008. 

CLUBE do LIVRO - 

CELV  

“Sempre uma opção de boa 

leitura!” 
 

Opções: Julho & Agosto 

 RETRATOS DE NAZARÉ           
Doutrinário  

de Cirinéia Iolanda 
 

MUDANÇA DE RUMO       
 Romance  

com Richard Simonetti 
 

Neste bimestre o associado que 

adquirir as duas opções recebe-

rá de brinde o livro: 

NAS BRUMAS DA MENTE   

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



    
 

“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! 
  
 

JULHO 
 
01 - Rosania Vargas dos Santos 

02 - Maria Isabel Pereira Ferreira 

03 - Elizabeth Medina Penha 

04 - Rogério Notaroberto da Silva 

06 - Juliana Alcantara Mesquita 

08 - Maria Isabel Pinto 

09 - Sergio de Matos Carvalho 

11 - Claudia Maria Silva da Costa 

12 - Ricardo Mauricio Muniz Silva 

15 - Luís Carlos de Sousa Nunes 

18 - Raul Sergio Pereira Pinto 

18 - Vilma Gomes BiMencourt 

20 - Luíz Gonzaga de Oliveira Júnior 

21 - Lisete Cruz Mar,ns 

22 - Nadja Naira Bastos de Castro 

23 - Alcides Ribeiro Cabral 

24 - Ana Paula Magalhães da Silva 

24 - Cris,na Rodrigues 

25 - Ana Maria Rodrigues Eller 

26 - José Fidelis Lima 

31 - Malvino Ambrósio Gesteira 

 Você precisa conversar?  

Importante saber que, nossa Casa 

oferece atendimento 

fraterno a todos os 

que desejam conver-

sar, aliviar o coração, 

aliviar seus momen-

tos de incompreen-

são, de equívocos. Procure o Bal-

cão de atendimento para maiores 

informações. 

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
Em maio/2014, recebemos:  245 

kg de alimentos,  2049 peças de 

roupas,  148 pares de calçados,  

44 bolsas/cintos,  138 materiais 

de higiene e limpeza e R$ 130,00 

(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 do irmão  
CARLOS WAGNER trabalhador do Cristo, colaborador de nossa Casa. 
Endereçamos aos Espíritos socorristas nossas preces e pedidos de amparo, 
de cuidados fraternos, de todo esclarecimento a este  companheiro, e a ele, 
nossas preces de agradecimento pelo tempo em que esteve conosco. Que 
tenha a Paz do Cristo! 
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Instituições Espíritas aniversariantes 
 

04/07/1914 – Centro Espírita União e Caridade. Rua do Impera-
dor, 197 – Realengo — 100 anos; 
29/07/1993 – Núcleo Espírita Léon Denis/ Minha Casa. Estrada 
do Moinho, 135 – Campo Grande — 21 anos; 
29/07/1967 –Congregação Espírita Cristã. Rua Artur Rios, 388 – 
Augusto Vasconcelos —  47 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 JULHO, os encontros serão nos dias 04 e 18, 
sempre às 08h. 

A campanha já começou, COLABORE. 
 

 
Doe agasalhos, meias,  

cobertores... 
Doe também sorrisos, 
 abraços e carinhos... 

 
Seja solidário! 

Exposição Chico Xavier 

A Federação Espírita Brasileira organiza entre os dias 10 de junho a 
10 de setembro a exposição Chico Xavier, na sede histórica na cidade 

do Rio de Janeiro, localizada na Av. Passos 
30. A exposição reúne obras do artista plásti-
co Napoleão Figueiredo sobre personagens e 

fatos marcantes da vida Chico Xavier. 

      Paralelamente à exposição Chico Xavier, 
o Instituto Canuto Abreu expõe no mesmo 
espaço uma série de documentos históricos, 
entre eles uma réplica de uma carta em que 
Allan Kardec solicita permissão ao Prefeito 
de Paris para fundar a Sociedade Parisiense 
de Estudos Espíritas, o primeiro centro espíri-
ta do mundo, e mensagens do espírito Em-

manuel psicografadas por Chico Xavier em 1948, 1952 e 1958. A entra-

da é gratuita. 

V Congresso CEJA - Barra 
25 anos da Séria 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 

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

Mais informações: 

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

Divulgação do 
Conselho Espírita do Estado do RJ - 2014 

 

•  03/07 - Estreia do filme espírita “CAUSA & EFEITO”, 

nos cinemas do RJ (www.agendaespiritabrasil.com.br); 

•12/07 - Capacitação de Evangelizadores: realimentando 

o prazer pela tarefa, com Lucia Moyses - tema: 

“Vivências”; 

• 17/08 - EREU VI - Encontro Regional Espírita de Unifica-

ção (formação e capacitação de trabalhadores para todas 

as atividades da Instituição 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 

Festa Julina na ABENA (Beneficente) 

Domingo, 20/07, a par,r das 10h 

Música ao vivo e apresentações! 

Almoço, barracas Rpicas, brincadeiras.... 

Local: Rua Solón Botelho, 480 -  Campo Grande 
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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 

“Entre as sombras do mundo, o teu lar” 

 O XXV Encontro das Mocidades Espírita de 
Campo Grande (EMECGRAN) ocorrerá nos dias 26 e 
27 deste mês e trás como tema das suas reflexões: 
“Entre as sombras do mundo, o teu lar”. 

 É forçoso começar nossas reflexões em torno 
de tão palpitante tema, ressaltando que o mesmo afir-
ma que “num mundo sombrio, encontra-se o seu lar”. 
Por que não “a sua casa”? A palavra “casa” tem ape-
nas o significado da construção solida ou material em 
si. Já a palavra “lar“ não é apenas uma construção, 
mas também uma ambiência de amor, carinho e com-
preensão em torno de uma família. Mais ainda, pode-
mos pensar que o nosso lar somos nós mesmos; é a 
nossa casa interior. 

  As sombras do mundo podem ser compreendi-
das como nossos desvios de caminhada, futilidades e 
dificuldades da vida, ilusões e desilusões do mundo. 
Jesus disse: “Meu reino não é deste mundo”; podemos 
viver no mundo, mas não devemos ser do mundo. Se 
almejamos a mais altas esferas, não podemos nos 
contentar com o reino deste mundo, com suas inver-
sões de valores e mudanças falsamente progressis-
tas. Se desejamos mudar o mundo, é preciso começar 
a mudança de dentro, pela construção do nosso lar 
interior, a fim de transformarmo-nos num recanto se-
guro para as pessoas ao nosso redor; do nosso círcu-
lo familiar por exemplo.  

 O mundo pode não ser ideal, mas ao menos em 
nosso clã podemos iniciar o mundo de regeneração 
através da educação de nossos filhos na busca do 
bem e do belo, ensinando e vivenciando o evangelho a 
cada dia. Nesse ínterim, a prática do evangelho no lar 
é de grande ajuda, e produz efeitos benéficos não 
apenas para o nosso lar, mas também para os vizi-
nhos, o bairro, o estado, o país e o mundo inteiro. 

 Por vivermos entre sombras é que devemos 
buscar cultivar os ensinos de Jesus, acendendo uma 
luz, primeiro em nós, para depois deixá-la irradiar pa-
ra toda a humanidade. 

(Blandina Gonçalves faz parte da Redação da Mocidade Eze-
quiel e contribuiu neste artigo) 

  É importante que Pais e/ou responsáveis man-
tenham a assiduidade e também a pontualidade 
durante todo o ano na evangelização.  

   Servimos de exemplo e somos os primeiros 
educadores de nossos filhos. 

   Contamos com a colaboração de todos para 
que todo o esforço de evangelizar não seja des-
perdiçado! 

100 anos da Evangelização Espírita 
   “Semear é confiar na colheita” 

 

Em comemoração aos 100 anos da Evange-
lização Infantil na Federação Espírita Brasi-
leira, a oradora Sandra Borba ministrará pa-
lestra abordando sobre o tema 
“Evangelização Espírita: Semear é Confiar 
na Colheita”.  

O evento acontece em duas datas, no dia 26 
de julho na sede histórica da FEB no Rio de 
janeiro, á Avenida Passos, 30 - Centro. E no 
dia 02 de agosto na sede em Brasília. Partici-
pe deste momento, mais uma organização 
da Federação Espírita Brasileira.  

Informações: www.febnet.org.br 
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“ O Espiritismo vem abrir para a arte, novas perspectivas, horizontes sem limites.”  
Léon Denis 

Ao amanhecer 
  
Dia novo, oportunidade renovada. 
Cada amanhecer representa divina concessão 

que não podes nem deves desconsiderar. 
Mantém, portanto, atitude positiva em relação 

aos acontecimentos que devem ser enfrentados; 
otimismo diante das ocorrências que surgirão; co-
ragem no confronto das lutas naturais; recomeço 
de tarefa interrompida; ocasião de realizar o pro-
grama planejado. 

Cada amanhecer é convite sereno à conquista 
de valores que parecem inalcançáveis. 

À medida que o dia avança, aproveita os mi-
nutos, sem pressa nem postergação do dever. 

Não te aflijas ante o volume de coisas e proble-

mas que tens pela frente. 
Dirige cada ação à sua finalidade específica. 
Após concluir um serviço, inicia outro e, sem 

mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve à 
lição com disposição, avançando, passo a passo, 
até o momento de conclusão dos deveres planeja-
dos. 

Não tragas do dia precedente o resumo das 
desditas e dos aborrecimentos. 

Amanhecendo, começa o teu dia com alegria 
renovada e sem passado negativo, enriquecido pe-
las experiências que te constituirão recurso valioso 
para a vitória que buscas. 

  
Livro Episódios Diários, de Joanna de Ângelis, psico-

grafia de Divaldo Pereira Franco. 

 

Domingo, 
17/08 

Das 8 as 18h 
 

Encontro de Música e Arte Espírita "Catedral do 
Som IV", com o tema "Arte Espírita: Som & Ima-

gem". Serão momentos de alegria, estudos e sensibili-
zação com a sublime música espírita! 

Presença de Anatasha Meckenna, Maurício Keller 
do grupo GAN, Junior Vidal, Ricardo Sardinha, Vozes 
e Acordes, Denis Soares e Corengo, além da participa-
ção especial de Tim e Vanessa, e da palestra de       
Liliana Moysés sobre Psicopictografia. 

Local: C.E. Luiz Sérgio, Travessa da Fontinha, 20 - Bento 
Ribeiro / RJ. Ingressos disponíveis pelo site: www.cels.org.br  

Ensaios do COROCGRAN  

 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 gru-

po de estudos.  

Grupo 

Suave Entardecer 

 Unidos através da arte, da 
aprendizagem e do lazer, além 
da alegria cristã, o Grupo se 
reúne sempre as terças-feiras, a 
partir das 8h, na oficina de 
música, até as 11h num desfilar 
de muitas atividades sadias, bem 
como as quintas-feiras, com a 
arte de criar quadros através da 
pintura em tela. 

Para todos aqueles que já estão 
no suave entardecer da 
existencia.       Local: CELV 



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

 
Mensagem mediúnica 

 

  
  AMAI-VOS SEMPRE 

 

 Os caminhos que nos levam a Deus são diferen-
tes, diversos. As lutas são individuais e intransferí-
veis, o fim é o mesmo. Nas lutas diárias, vais apren-
dendo a passar por elas com mais fé e otimismo, 
mais conscientes e confiantes. 

Jesus mostrou o caminho pela força do exemplo 
e da paz, que produziu ao seu redor. Deixou sua 
ações, seus atos bem exemplificados. E no final, 
deixou-nos os mais lindos exemplos: amai-vos sem-
pre. 

Um amigo 
Recebida no CELV, na reunião mediúnica dia 12/05/14. 

SEGUE�ME TU 
 

“Disse�lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que 
eu  venha, que te importa a ti? Segue�me tu.” 

 
(João, 21: 22) 

  
Nas  comunidades  de  trabalho  cristão,  muitas  

vezes  observamos  companheiros altamente preocu-
pados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta.  
É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mun-
do se cada homem cuidasse de  sua parte, nos deveres 
comuns, com perfeição e sinceridade.  Algum  de  nos-
sos  amigos  foi  convocado  para obrigações diferen-
tes?  Confortemo�lo com a legítima compreensão.  Às 
vezes, surge um deles, modificado ao nosso olhar. Há 
cooperadores que  o  acusam.  Muitos  o  consideram  
portador  de  perigosas  tentações.  Movimentam�se  
comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, 
porém, o campo das causas?   Estaríamos  na  eleva-
da  condição  daquele  que pode  analisar  um  aconte-
cimento,  através de todos os ângulos? Talvez o que 
pareça queda ou defecção pode constituir novas  reso-
luções  de  Jesus,  relativamente  à  redenção  do  ami-
go  que  parece  agora  distante. O Bom Pastor perma-
nece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe  
confiou nenhuma se perderá.  Convém,  desse  modo,  
atendermos  com  perfeição  aos  deveres que nos 
foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obri-
gações que lhe são próprias.  Nesse padrão de conhe-
cimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a 
realizar. Se  um irmão  parece  desviado  aos teus  
olhos mortais, faze  o  possível  por  ouvir as palavras 
de Jesus ao pescador de Cafarnaum: “Que te importa 
a ti? Segue�me tu.” 

 
Do livro "Caminho, Verdade e Vida", pelo Espírito 

Emmanuel, psicografia de Chico Xavier) 

FRASE DO MÊS 
 
 

"O medo possui alguma utilidade, mas a 
covardia não". 

 

Mahatma Gandhi 

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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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JULHO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Ciclo de palestras: “Suave entardecer da existência”. Eduardo Jr. Luciene Bahiense Francinete Costa 

14 Deixai vir a mim as criancinhas. ESE, cap. VIII, itens 18 e 
19 

Icléia Freitas Francinete Costa Elias de Souza 

21 Da lei de justiça, de amor e de caridade. L.E., Q. 873 a 
879 

José Vargas Inês Marques Maria Cecília 

28 Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. 
E.S.E., cap. VIII, itens 20 e 21. 

Jorge Camacho Maria Cecília Francisca Brilho 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, 
cortai-a.   ESE, cap. VIII, itens 11 a 17. 

Allan de Souza Roberto Maia Nadja de Castro 

09 Ciclo de palestras: “Suave entardecer da existência”. Creusa Branco Marilene Soares Gleice Nara 

16 Escolha das provas. L.E., Q. 258 a 273 Marisa Ferreira Fabio Ferreira Marylin Fonseca 

23 Deixai vir a mim as criancinhas. ESE, cap. VIII, itens 18-
19. 

Cláudia Márcia Nadja de Castro Creusa Branco 

30 As relações de além túmulo. L.E., Q. 274 a 290 Sebastiana 
Sales 

Osmar Fernandes Gleice Nara 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor Auxílio Direção 

03 Escala Espírita. Espíritos imperfeitos. Bons espíritos. 
Espíritos puros.  L.E., Q. 100 a 113 

Wilson 
Longobuco 

Nathália Del Rey Francinete Costa 

10 Ciclo de palestras: “Suave entardecer da existência”. Ivete Zampa Francinete Costa Luciene Bahiense 

17 Parábola dos talentos.  E.S.E., cap. XVI, item 6 Deise Cardoso Sônia Fonseca Simone Lima 

24 Progressão dos espíritos.  L.E., Q. 114 a 127 Maxwel 
Pinheiro 

Wanderley Lima Ivone Maria 

31 Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e 
da miséria.  E.S.E., cap. XVI, item 7 

Simone Lima Luciene Bahiense Lúcia Helena 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor Auxílio Direção 

04 A fé e a caridade.  ESE, cap. XI, item 13. Eduardo 
Ferreira 

Edineide Silva Célia Evangelista 

11 Ciclo de palestras: “Suave entardecer da existência”. Ivete Zampa Marilene Soares Ingrind Tagomori 

18 O sono e os sonhos.  L.E., Q. 400 a 412 Glauber Brittes Nilbe Brilhante Ivonete Belo 

25 Caridade para os criminosos.  ESE, cap. XI, item 14. Célia 
Evangelista 

Josélia Bento Íris Duarte 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Ciclo de palestras: “Suave entardecer da existência”. João Maceió Ivete Zampa Lúcia Helena 

13 Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. 
E.S.E., cap. XXIII, itens 7 e 8 

Alberto 
Milhomens 

Andres Gabriel Elias de Souza 

20 “Entre as sombras do mundo, o teu lar”. Robson Tadeu Paulo Orli Jr. Eduardo Ferreira 

27 Penas  Temporais. L.E. Q. 983 a 989 Paulo Ricardo Renato Mayrink Claudia Márcia 


