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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 

O ESPIRITISMO E OS JOGOS 
 

Aproxima-se, nas terras brasileiras, o tão esperado e repudiado campeonato 

mundial, onde milhares de pessoas estão envolvidas na sua organização, desde 

voluntários até os mais altos chefes polí,cos. 

Esperado por muitos porque, como nosso país possui como principal esporte 

o futebol, e como a Copa é o campeonato mais importante do mundo neste es-

porte, é uma alegria muito grande poder sediar os jogos, que trarão tantas equi-

pes famosas e onde o mundo todo vai virar seus holofotes para cá. 

Da mesma forma, é repudiado por outros, pois como o país clama por saúde, 

educação, segurança, moradia e principalmente respeito, seria uma afronta gas-

tar tanto dinheiro com os jogos e deixar de lado esses itens básicos que são tão 

importantes para o povo. 

A Pátria do Cruzeiro, com a responsabilidade de representar a fraternidade 

na Terra, está diante dos olhos do Mundo. Colocamo-nos, nesse momento, à 

disposição dos benfeitores, para pedir as bênçãos para nosso povo tão sofrido. 

Os Espíritos Nobres zelam pelo equilíbrio, pela prudência e pela ordem, e nos 

recomendam que façamos o mesmo. Que nos habituemos nesses dias: amanhe-

cer orando pela Pátria; durante o dia, mentalizar a paz na Pátria; ao adormecer, 

orar pelo equilíbrio da Pátria, porque o mundo espiritual nobre, certamente, 

cuidando de nós, cria as condições de defesa para que os acontecimentos ocor-

ram com equilíbrio, para que a ordem não se deixe vencer pela desordem, para 

que a prudência nos conduza com equilíbrio à condução do processo das mu-

danças necessárias. 

Os irmãos infelizes, acostumados à balburdia, à desordem no mundo espiri-

tual inferior, querem aproveitar, também, no seu trabalho organizado, chamar 

atenção do mundo para desmoralizar o grande Programa de Jesus para o Brasil. 

Por isso, em favor deles, os guias nos pedem o hábito da oração em favor da paz. 

Não somos contra os jogos e aos esportes, mas sim aos interesses dos gover-

nantes que, infelizmente, não priorizam os itens básicos citados, em favor do 

povo. 

Os jogos possuem também a função de reunir os povos, através de compe,-

ções saudáveis. Não estamos pedindo para torcer por essa ou aquela equipe, 

mas apenas manter, além do clima de compe,,vidade saudável, através da re-

flexão, a paz e a alegria que devem sempre reinar nos corações. 

  

Inspirado e adaptado de mensagem do espírito José do Patrocínio, recebida pelo 

médium João Rabello. 

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  
 

“Um sonho Fantástico” 
 

Autoras: Cecília Rocha & Eloína Lopes 
 

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 
 

“Luz no Lar” 
 

Obra especialmente dedicada ao 
Culto do Evangelho no Lar, organizada 

pelo Espírito Emmanu-
el, em que diversos 
outros amigos do Além 
participam com edifi-
cantes considerações 
à luz dos fundamentos 
da Doutrina Espírita. 
São ao todo 65 capítu-
los que nos oferecem 
judiciosos esclareci-

mentos e nos ajudam a pensar, a meditar 
nas verdades do Espírito, junto aos nossos 
companheiros da romagem humana que 
vivem sob o teto do ambiente familiar. Re-
úne crônicas, poesias e mensagens instru-
tivas sobre temas intensamente discutidos 
nos dias de hoje, tais como: aborto, divór-
cio, família, infância e amor maternal, mos-
trando a necessidade da renovação do 
homem por meio da prática dos ensinos 
evangélicos. 

 
Editado pela FEB, tem 180 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... 
 

 

Comportamentos 
 

Nem sempre teus irmãos se compor-
tam de forma como esperavas. 

Quando se apresentarem a ti em situa-
ção problemática, é simplesmente porque 
eles têm um problema a resolver e veem 
em ti a possibilidade de solução. 

Age com serenidade e brandura nes-
sas horas, orientando como possas, agra-
decendo ao Pai a oportunidade que tens 
de auxiliar pela palavra amiga e sincera, 
buscando reequilibrar os companheiros em 
instantes de vacilação. 

Agradece, mais ainda, por estares hoje 
na posição de quem ajuda, sem esquece-
res o quão dolorosa é a de quem pede 
auxílio e compreensão. 

Scheilla 
Do livro: Oportunidades Todo Dia, psicogra-

fia de Herculino Tonsig. 
 

 

... & Verdade 
 

Perante nós Mesmos 
 
Vigiar as próprias manifestações, não 

se julgando indispensável e preferindo a 
autocrítica ao autoelogio, recordando que o 
exemplo da humildade é a maior força para 
a transformação das criaturas. 

Toda presunção evidencia o afasta-
mento do Evangelho. 

(...) Render culto à amizade e à gentile-
za, estendendo-as, quanto possível, aos 
companheiros e às organizações, mas sem 
escravizar-se ao ponto de contrariar a pró-
pria verdade, em matéria de Doutrina, para 
ser agradável aos outros. 

O Espiritismo é caminho libertador. 
(...) Efetuar compromissos apenas no 

limite das próprias possibilidades, buscan-
do solver os encargos assumidos, inclusive 
os relacionados com as simples contribui-
ções e os auxílios periódicos às instituições 
fraternais. 

Palavra empenhada, lei no coração. 
(...) O servidor fiel da Doutrina possui, 

na consciência tranquila, a fortaleza inata-
cável. 

André Luiz 
Do livro: Conduta Espírita, psicografia de 

Waldo Vieira.  

CLUBE do LIVRO - 

CELV  

“Sempre uma opção de boa 

leitura!” 

Opções: Maio & Junho 

O HOMEM DE BEM   

Dissertações com 
Richard Simonetti. 

 

 

 

UMA NOVA 
CHANCE PARA 

AMAR   

Romance com 
Adeilson Salles 



    
 

“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! 
  
 

JUNHO 
 
02 - Creusa Fernandes Branco    

04 - Edir Belo de Arruda    

04 - Fellipe Wood Leite Barbosa    

04 - Marluce de Souza Araújo    

06 - Maria de Lourdes Jordão    

07 - Severino Francisco da Silva    

08 - Jaidete de Abreu Pereira    

09 - Rita de Cássia Lopes Fontes    

11 - Edvaldo HoN Braga    

13 - Claudia Rosana Gama de Assis    

13 - Marília Vidigal do Amaral    

14 - Iria Aurora Silva de Almeida    

14 - Osmar Fernandes Silva    

16 - Andréa Aguiar Algarte    

21 - Luiza Helena Pires da Silva    

22 - Maria Eugenia Anjo dos Santos    

24 - Gilésia Silva Pieroni    

24 - Tania Jabôr Rosa de Farias    

26 - Ana Maria Seixas da Silva    

26 - Dalva Santos da Silva    

26 - Luciana Jordão V. de C. Torres    

27 - Jandira Gonzaga de Souza    

29 - Renato Lourenço M. Sobrinho 

 Você precisa conversar? 
Importante saber que, nossa Casa 

oferece atendimento fraterno a 

todos os que desejam conversar, 

aliviar o coração, aliviar seus mo-

mentos de incompre-

ensão, de equívocos. 

Procure o Balcão de 

atendimento para 

maiores informações. 

Diretoria de Assistência e 
Promoção Social    

DAPSE / CELV 
      Doações: 
Em abril/2014, recebemos:  187 

kg de alimentos,  1982 peças de 

roupas,  126 pares de calçados,  

71 bolsas/cintos,  161 materiais 

de higiene e limpeza e R$ 

650,00 (espécie). 

Agora você pode se comunicar diretamente com a  
Diretoria Colegiada do CELV 

Dúvidas ou sugestões: 

diretoria@celv.org.br 

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

 
DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO – DIV 

Diretor: Fabio Ferreira/ Diretora substituta: Madalena Gomes 
 

A Diretoria de Divulgação é subdivida em dois departamentos: 

 DCOM - Departamento de Comunicação 
 
Setores e responsáveis: 
 

LIVRARIA: Ana Maria Sanches 
CLUBE DO LIVRO: Marylin Fonseca 
BIBLIOTECA & LOCADORA: Maria da Conceição Souza 
BOLETIM MENSAL: Consuelo Ferreira e Marylin Fonseca 
SITE: Consuelo Ferreira, Eddy Júnior e Alan Faria 
DIVULGAÇÃO (interna e externa): Fabio Ferreira 

DTEC - Departamento de Tecnologia 
 
Setores e responsáveis: 
 
IMAGEM & SOM: Luís Carlos e Ricardo Teixeira 
MEMÓRIA DO CELV: Fabio Ferreira 
SALA DE INFORMÁTICA: Luís Carlos 
SUPORTE TÉCNICO: Luís Carlos 

A RESPONSABILIDADE é nossa! 
 

• Não esqueçam lâmpadas acesas, 

aparelhos de ar condicionado, 

ven,lador, ou o data show liga-

dos, se ninguém mais vai usar; 
 

• Não esqueçam de conferir se as 

portas e portões ficaram fecha-

dos, se é o úl,mo a sair; 
 

• Não deixem torneiras abertas, 

desperdiçando água; 
 

• Não desperdicem copos descartá-

veis, se possível usem o próprio 

copo, inovem; 
 

• Não abandonem nenhum traba-

lhador sozinho,  sejamos compa-

nheiros e solidários; 
 

• Sejamos voluntários. 
 

Colaboremos,  
o CENTRO ESPÍRITA  

é de todos! 
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Instituições Espíritas aniversariantes 
 

01/06/1901 – Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor. Rua 
Silva Cardoso, 673 – Bangu - 113 anos; 
07/06/1991 – Grupo Espírita Maria de Nazaré. Rua Júlio Isnard, 
Lt.50 - Q.15 – Sarapuí – Senador Camará - 23 anos; 
17/06/1950 – Centro Espírita Gregório e Estevão. Rua Belchior 
da Fonseca, 175 – Pedra de Guaratiba - 64 anos; 
19/06/1960 – Centro Espírita Lar Maria José. Rua Sgt. João Lima, 
104 – Bangu – 54 anos; 
24/06/1920 – Grupo E. Amor e Caridade João Batista. Est. do 
Engenho, 439 – Bangu - 94 anos; 
24/06/1961 – Ação Cristã Vicente Moretti. Rua Maravilha, 308 – 
Bangu - 53 anos; 
26/06/1933 – Associação Beneficente Espírita Nazareno. Rua 
Solon Botelho, 480 – Campo Grande - 81 anos; 
29/06/1934 – Centro Espírita Isaac Lima. Rua Coronel Agostinho, 
126 - C/1 – Campo Grande - 80 anos. 

 

OUÇA A Rádio Rio de janeiro  

Única Rádio Espírita de nossa cidade. Possui uma ampla progra-
mação, com destaques para: manhã na Rio, espaço jovem, espe-
ranto, falando de espiritismo, luz na penumbra e muitos outros. 
Você pode ouvir pelo rádio 1400 Khz AM ou acessando http://

Além de poder ouvir ao vivo nossas palestras públicas , você poderá aces-
sar e ouvir outras 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” 

 

Notícias do  
Movimento Espírita 

Voluntários: Limpeza & Manutenção (CELV) 

A equipe do DMM faz um apelo para que novos voluntá-
rios 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 JUNHO, os encontros serão nos dias 
06 e 20, sempre às 08h. 

A campanha já começou, COLABORE. 
 

 
Doe agasalhos, meias,  

cobertores... 
 

Doe também sorrisos, 
 abraços e carinhos... 

Seja solidário! 

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. 
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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." 

  

As considerações da Mocidade Espírita e o                    

4º Congresso Espírita Brasileiro 

 Ocorrido  nos  dias  11,  12  e  13  do  mês  de  
abril,  nas  cidades  de Manaus,  Campo  Grande,  João  
Pessoa  e  Vitória,  o  4º  Congresso  Espírita Brasileiro  
teve  como  tema  os  150  anos  do  “Evangelho  Se-
gundo  o Espiritismo”. Este ano o Congresso foi reali-
zado de forma inédita, sendo a primeira  vez  que  
ocorreu  de  forma  simultânea  nas  quatro  cidades, 
diferentemente de anos anteriores em que o evento 
era centralizado num só local. Essa mudança teve 
grande êxito, gerando repercussões positivas, além 
de possibilitar a multiplicação da participação das 
pessoas.  

 Numa entrevista com o jovem Lucas Bento, 
que participa da Mocidade Ezequiel, que compareceu 
ao evento  no polo  de Campo Grande –  MS – pudemos 
saber  um pouco  mais  a  respeito.  Ele  afirma  que,  
apesar  de  ter  havido divulgação,  esperava  mais:  
“Fiquei  sabendo  pelo  site.  Porém  acho  que deveria 
ser mais divulgado, assim mais jovens poderiam ir.” 
Ele e apenas mais 50 jovens se juntaram à pessoas de 
todas as idades para comparecer ao evento, o qual 
contou com a presença de 800 participantes. O tema 
foi divido  em  três  partes  essenciais,  trabalhadas  
pelos  mais  eminentes trabalhadores/expositores  do  
movimento  espírita,  ao  longo  dos  três  dias:(11) 
Amor, fundamento da Vida, (12) Relações – alimento 
da Vida e (13)Família, espaço para aprender. Pergun-
tado se gostou de alguma palestra em especial, nosso 
amigo responde: “Não só uma, mas o conjunto de to-
das elas”. Ele afirma que o mais  enriquecedor  de  to-
da  a  experiência  foi  a  oportunidade  de  trocar expe-
riências e ressaltou que um fato interessante é que o 
Congresso contou com a colaboração de muitos jo-
vens para acontecer. Lucas elogia o evento e diz ain-
da que pretende ir aos próximos Congressos. Ele arre-
mata dizendo: “Gostei muito da experiência e reco-
mendo!”.  

(Laura Águia participa da Mocidade Ezequiel (CELV) e 
contribuiu com este artigo) 

Atenção! As inscrições para o 

EMECGRAN (Encontro das Moci-

dades Espíritas de Campo Grande) 

irão até o dia 30 de junho.    

Procure o Coordenador de sua 

Mocidade. 

 

   É importante que Pais e/ou res-
ponsáveis mantenham a assidui-
dade e também a pontualidade 
durante todo o ano na evangeliza-
ção.  

   Servimos de exemplo e somos 
os primeiros educadores de nos-
sos filhos. 

   Contamos com a colaboração 
de todos para que todo o esforço 
de evangelizar não seja desperdi-
çado! 
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“ O Espiritismo vem abrir para a arte, novas perspectivas, horizontes sem limites.”  
Léon Denis 

Serenidade Sempre 

 
Todo homem sábio é sereno. 
A serenidade é conquista que se consegue com esforço 

pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são supe-
rados; irritação que se faz controlada; desafios emocionais 
corrigidos; vontade bem direcionada; ambição freada, são 
experiências para a aquisição da serenidade. 
Um Espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sa-

bendo exatamente o que deseja da vida. 
A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma 

agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma 
e propõe afeição. 
O homem sereno já venceu grande parte da luta. 
Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-

te à irritação, ao desequilíbrio. 
Mantém-te sereno em todas as realizações. 
A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não 

deves atirar fora por motivos irrelevantes. 
Os tesouros reais, de alto valor, são aqueles de ordem 

íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre 
seguem com a pessoa. 
Tua serenidade, tua gema preciosa. 
Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, 

o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-
te sereno. 
O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua 

vítima. 
Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo 

petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou 
social sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, 
confusas e agressivas. 
Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de 

desequilíbrio em que se fixam. 
Constituem teste à tua paciência e serenidade. Assim 

exercita-te com essas situações para, mais seguro, enfren-
tares os grandes testemunhos e provações do processo 
evolutivo, sempre, porém, com serenidade. 

 
Do Livro: Dimensões da Verdade. 

 

    Neste mês, vamos falar de uma importante as-
sociação dentro do Movimento Espírita que é a 
Associação Brasileira de Artistas Espíritas, 
que foi fundada no dia 8 de junho de 2007, em 
Salvador, na Federação Espírita do Estado da 

Bahia. 

A Abrarte hoje é uma realidade. Constitui-se numa organização nacional 
que tem por finalidade concretizar os objetivos traçados nos fóruns, que é a 
reunião de coordenadores de grupos, líderes do movimento espírita de ar-
tes, para debate e discussão de assuntos importantes.  

  Alguns de seus principais objetivos são:  A integração de grupos de arte e 
artistas espíritas; a manutenção de um fórum permanente de discussão 
sobre Arte e Espiritismo; a promoção da educação e da cultura espíritas; o 
apoio ao aperfeiçoamento artístico de grupos de arte e artistas espíritas e 
também aos eventos de arte espírita, e muito mais... 

     Convidamos a todos uma busca minuciosa no site da Abrarte, que além 
de orientações, material de apoio, tem notícias do Movimento artístico e do 
Fóruns. Mais informações:  www.abrarte.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, des-

de que par,cipem de alguma a,vidade ou grupo de estudos.  

Não deixe de ler... 

O Espiritismo na Arte 
(Léon Denis) 

 

 

 

 

Os cânticos do 
coração               

(Yvonne Pereira)  
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Mensagem mediúnica 

 

  
  Quantas vezes nos distanciamos de pessoas que 
amamos muito,  porque decidimos  que seria  melhor  
assim,  já  que juntos  acontecem  brigas  e  desavenças,  
que  nos  deixam infelizes. Então, pensamos, é melhor 
viver cada um seu caminho. E assim vamos vivendo, 
buscando a felicidade, mas sentindo na realidade que 
sentimos muita falta de quem amamos. Como somos 
espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição necessita-
mos nos modificar aqui e ali, para que aos poucos possa-
mos conviver em harmonia e felizes. Mas,  como pensa-
mos que estamos certos,  desistimos de tentar essa mu-
dança, essa modificação benéfica aos dois.  
 Mas  a  vida  dá  voltas,  e  quem  sabe,  após  
algum  tempo, iremos perceber que é melhor ceder e se 
modificar para sermos felizes. É assim a vida, vamos 
aprendendo através de experiências sofridas no nosso 
próprio corpo e aos poucos percebemos que  cedendo  e  
mudando  um  pouco,  seremos  mais  um pouco felizes. 
Pense nisso,  amigo querido, e viva sua vida sendo feliz 
com quem  ama  e  não  buscando  a  felicidade  em  lu-
gares  e pessoas que são opostos a sua felicidade. Sa-
bemos  que  a  decisão  é  individual,  mas  não  seria  
seu amigo  se  não  comentasse  com  você  a  minha  
própria experiência em vida. Vivendo separado de quem 
amava tanto,  por não querer modificar e ceder um pouco 
e finalmente ser feliz. Que o Pai nos ilumine e nos guie. 

 

Recebida na reunião mediúnica do CELV no dia 08 de abril de 

2014.  

 

 
Mediunidade com Jesus 

 

   O médium, como criatura que realiza, também, de 
modo penoso, a sua marcha redentora, aspirando a 
melhorar-se e atingir a vanguarda ascensional, res-
sente-se, naturalmente, no exercício de sua faculda-
de, seja ela qual for, deste estado de coisas, revela-
dor da ausência do Evangelho no coração humano. 
(...) 
   Justo e mesmo necessário será, portanto, que o 
médium guarde, igualmente, no coração, o desejo 
de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela 
meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e esca-
lar, com firmeza e decisão, os degraus da evolução 

consciente e definitiva, convertendo-se, assim, com 
redução do tempo, em espiritualizado instrumento 
das vozes do Senhor. (do livro Estudando a Mediunidade, 
de Martins Peralva - capitulo 1) 

 

4º CONGRESSO ESPÍRITA BRASILEIRO 
 

Em Sintonia com os trabalhos espirituais exer-
cidos por Jesus e seus colaboradores, para fazer 
desta nação um centro de luz para todo o planeta, 
como nos relata a preciosa obra “Brasil Coração 
do Mundo Pátria do Evangelho”, ditado pelo espí-
rito Humberto de Campos e psicografado por 
Francisco Cândido Xavier, a Federação Espírita 
Brasileira, juntamente ao Conselho Espírita Brasi-
leiro, com muito zelo e carinho, nos proporcio-
nou o 4º CONGRESSO ESPÍRITA BRASILEIRO. 

 

Na terra do Cruzeiro do sul, uniram-se quatro 
capitais, Manaus, João Pessoa, Campo Grande e 
Vitória, que simultaneamente realizaram o evento 
autossustentável, abraçando mais de 7 mil con-
gressistas espíritas de todo o Brasil – fato inédito 
na história do Movimento Espírita Brasileiro. 

 

O sesquicentenário de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, fora o ponto alto do evento e motivo 
de grande comemoração e estudo, semeando 
consolo e esperança em seus 150 anos. 

 

Em torno de 60 expositores aproximadamente 
se deslocaram entre as quatro capitais durante o 
período de 11 a 13 de abril, período em que 
transcorreu o Congresso. 

 

Esse evento retoma historicamente a vivência 
do Evangelho na Terra do Cruzeiro e certamente 
nos coloca no caminho da Evangelização, ilumina-
do pelo farol de amor e pela vivência solidária 
exemplificada pelo Divino Mestre Jesus.  

FRASE DO MÊS 
 

"Não vos preocupeis com o dia de ama-
nhã, pois o amanhã trará seus cuidados. 
Para cada dia bastam suas preocupações".  

Jesus 

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. 

 

AVISO DAM - CELV  
“AVALIAÇÃO PARA OS  DIRIGENTES DE PASSE” 

 

Data: 14 de junho (Sábado) 

Horário:  8h30  ou ás 16h 
SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – JUNHO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Ciclo palestras: “Desafios da atualidade – Depressão”. Luciene 
Bahiense 

Simone Lima Maria Cecília 

09 Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. ESE, cap. VIII, 8 
a 10 

Francinete 
Costa 

Maria Cecília Francisca Brilho 

16 Conhecimento do futuro. L.E., Q. 868 a 871 Wanderley 
Lima 

Inês Marques Elias de Souza 

23 Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, 
cortai-a.  E.S.E., cap. VIII, 11 a 17 

Maria Cecília Simone Lima Francisca Brilho 

30 Resumo teórico do móvel das ações humanas. L.E., 872 Inês Marques Francinete Costa Elias de Souza 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Ciclo palestras: “Desafios da atualidade – Perdão co-
mo autocura”. 

Nadja de Castro Creusa Branco Gleice Nara 

11 Parentesco e filiação. L.E., Q. 203 a 206 Vitor Velasques Roberto Maia Nadja de Castro 

18 Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. ESE, cap. VIII, 8 
a 10 

Fabio Ferreira Eduardo Ferreira Marylin Fonseca 

25 Parecenças físicas e morais. L.E., Q. 207 a 217 Eduardo Ferreira Osmar Fernandes Creusa Branco 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Ciclo palestras: “Desafios da atualidade - A humanida-
de regenerada” 

Natália Del Rey Simone Lima Francinete Costa 

12 Jesus em casa de Zaqueu. E.S.E., cap. XVI, item 4 Denise Neves Ivete Zampa Maria Cecília 

19 Atributos da Divindade. L.E., Q. 10 a 13 Ana Paula Luciene Bahiense Lúcia Helena S. 

26 Parábola do mau rico. E.S.E., cap. XVI, item 5 Andrés Gabriel Ivone Maria Natália Del Rey 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

06 Ciclo palestras: “Desafios da atualidade – Transtornos 
mentais”. 

Maria Genésia Ingrind Tagomori Josélia Bento 

13 Simpatias e antipatias terrenas. L.E., Q. 386 a 391 Osmar 
Fernandes 

Ivonete Belo Nilbe Brilhante 

20 O egoísmo. E.S.E., cap. XI, itens 11 a 12 João Maceió Marilene Soares Célia Evangelista 

27 Esquecimento do passado. L.E., Q. 392 a 399 Beti Brisse Josélia Bento Ingrind Tagomori 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Ciclo de Palestras: “Desafios da Atualidade – A lição 
de Francisco de Assis sobre a não violência”. 

Franziska 
Huber 

Fabio Ferreira Claudia Márcia 

08  O Nada. Vida futura. Intuição das penas e gozos futu-
ros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. 
L.E. Q. 958 a 964 

Milton 
Tagomori 

 

Paulo Ricardo Elias de Souza 

15 4º Congresso Espírita Brasileiro – 2014. Josélia Bento Alessandro  C. Marília Amaral 

22 Odiar pai e mãe. Abandonar pai, mãe e filhos. 
E.S.E. cap. XXIII, itens 1 a 6 

Valmir Freitas Leni Mércia Simone Lima 

29 Natureza das penas e gozos futuros. L.E. Q. 965 a 982 Josélia Bento Simone Lima Luciene Bahiense 


