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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 Trabalho na Casa Espírita 
 

Na Casa espírita, o trabalho une, e a união fortalece o trabalho em equi-

pe. 

A fé representa fortalecimento para ambos: com ela, a união robustece e 

o trabalho transcorre num clima de fraternidade. 

O espírita sabe que a tarefa se desenvolve num esforço conjunto dos dois 

planos da vida, e compreende que a união sincera e o trabalho perseverante 

propiciam sintonia ideal ao intercâmbio, ostensivo ou não, entre a equipe 

material e a equipe espiritual. 

Tanto as realizações doutrinárias e de divulgação da Doutrina, como as 

assistenciais, administra,vas, e dos eventos da Casa, só têm a ganhar com o 

trabalho de equipe constante. 

Para garan,r a união efe,va e o trabalho incessante, o trabalhador espíri-

ta deve permanecer sempre vigilante, mantendo-se fiel no cumprimento dos 

estatutos, regimento interno, normas e procedimentos da Casa espírita; ven-

do em cada companheiro da equipe o seu lado bom; exercitando a humilda-

de con,nuamente; resis,ndo aos ímpetos de melindre; superando as ten-

dências de desejo de poder absoluto; conservando-se leal, franco, sincero, 

tanto em relação aos parceiros de equipe quanto ao ideal doutrinário; no 

campo da reforma ín,ma, buscando o exercício da moral cristã em todos os 

sen,dos; respeitando a realidade e a bagagem própria de cada um, seja tra-

balhador ou frequentador. 

Sabe também que os inimigos da Casa espírita buscam sempre novas tá,-

cas e técnicas, no processo mente a mente, visando minar sua fé e sua dispo-

sição de trabalho, para que a capacidade de realização da Casa enfraqueça e 

distorções doutrinárias se instalem. 

A maior homenagem que podemos prestar ao Codificador do Espiri,smo, 

Allan Kardec, é estudar sua obra e colocar em prá,ca tudo que já consegui-

mos apreender dela, conscientes de que a Doutrina Espírita restaura o Cris,-

anismo primi,vo ensinado por Jesus, e representa o Consolador prome,do 

por Ele para ensinar todas as coisas e fazer recordar tudo o que disse.  

Que o estudo e o trabalho, o devotamento e a abnegação, a oração e a 

vigilância, con,nuem fazendo parte do nosso dia a dia nas tarefas da Casa 

espírita. 

Adaptado de texto do Jornal O Clarim. Fonte: www.oclarim.org 

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 que você vai ser quando          
renascer” 

 
Autor: Regina Timbó 
 

O que quero ser? Que caminhos es-
colher? Qual a cor do meu viver? Estimu-
lado pela leitura de “O que você vai ser 
quando renascer”? você vai gostar de pen-
sar sobre essas perguntas e ainda conti-
nuar criando e inventando outras novas. 
Afinal, aprender a perguntar é fundamental 
na vida. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 
 

 

Dica da Livraria 
 

“Nossos Filhos São Espíritos” 
 
 

Além do corpinho frágil com que inici-
amos nossas vidas, existe um espírito 

imortal dotado de per-
sonalidade, maturida-
de e tendências que 
podem ser modificadas 
através da educação e 
dedicação dos pais. 
O importante na tarefa 
de administrar o relaci-
onamento pais/filhos 
está na convicção níti-

da da realidade espiritual, pela qual traze-
mos um vasto e pouco explorado universo 
inespacial, extremamente rico em potenci-
alidades e cujo conhecimento ajuda a en-
tender melhor aquilo que chamamos "o 
ofício de viver". 

Descubra como entender melhor seu 
filho! 

 
Editado pela Lachâtre, tem 240 pági-

nas. 

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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Biblioteca Espírita 
& Sala de leitura 

Em nossa Biblioteca você encon-

tra livros, revistas, periódicos e DVD 

espíritas para emprés,mo. A Biblio-

teca funciona na Sala 02, e  atende 

todos os dias, antes e após  as Reu-

niões Públicas.  

Atenção! Precisamos  de novos 

voluntários para que o trabalho 

não seja interrompido. Procure a 

Livraria e se informe. 

Fragmentos de Luz... 
 

 

Felicidade ao alcance 
 
A tua felicidade é possível. 
Crê nesta realidade e trabalha com 

afinco para consegui-la. 
Não a coloques nas coisas, nos luga-

res, nem nas pessoas, a fim de que não te 
decepciones. 

A felicidade é um estado íntimo deflu-
ente do bem-estar que a vida digna e sem 
sobressaltos proporciona. 

Mesmo que e faltem dinheiro, posição 
social de relevo e saúde, podes ser feliz, 
vivendo com resignação e confiança em 
Deus. 

 
Joanna de Ângelis  

Do livro: Vida feliz, psicografia de Divaldo 
Pereira Franco. 

 
 

... & Verdade 
 

A fé humana e a divina 
 
(...) A fé é humana ou divina, conforme 

o homem aplica suas faculdades à satisfa-
ção das necessidades terrenas, ou das 
suas aspirações celestiais e futuras. O 
homem de gênio, que se lança à realiza-
ção de algum grande empreendimento, 
triunfa, se tem fé, porque sente em si que 
pode de há de chegar ao fim colimado, 
certeza que lhe faculta imensa força. O 
homem de bem que, crente em seu futuro 
celeste, deseja encher de belas e nobres 
ações a sua existência, haure na sua fé, 
na certeza da felicidade que o espera, a 
força necessária, e ainda aí se operam 
milagres de caridade, de devotamento e 
de abnegação. Enfim, com a fé não há 
maus pendores que se não chegue a ven-
cer. 

O Magnetismo é uma das maiores 
provas do poder da fé posta em ação. É 
pela fé que ele cura e produz esses fenô-
menos singulares, qualificados outrora de 
milagres. 

 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 

XIX, item 12. 



Novos Associados 

 
Os mesmos devem passar na  
Livraria para receber o seu 

exemplar  do Estatuto 
 
 

Ana Paula Magalhães da Silva; 

Marilda Mar,ns Cardoso Pinto; 

Rosmeiry S. Del Rey Leal. 

    
 

“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! 
  
 

MAIO 

 
02- Maria Iara Pereira da Silva 

05 - Cláudia Américo 

05 - Madalena da Silva Gomes 

07 - Iris de Souza da Cunha 

08 - Celia Maria Moreira P. Evangelista 

08 - Fá,ma Ba,sta de Aguiar 

09 - Luís Carlos Lopes 

10 - Luiz Felipe Neris Cardoso 

11 - Maria Cris,na GiacomeO Lameirão 

13 - Norberto Nunes 

14 - Fá,ma Cris,na Menezes da Silva 

14 - Maria Luiza Oliveira de Medeiros 

16 - Sergio Murilo Ferreira San,ago 

17 - Leandro Dias Pinto Guedes 

17 - Nilbe Brilhante Borsato 

17 - Virginia Peixoto 

18 - Fabiana OPan Araujo de Souza 

19 - Yara Ribeiro Cavalcan, Lemos 

20 - Maria Cris,na P. G. de Miranda 

22 - Hildemberto Nascimento Paiva 

23 - Natalia Joseli Correa da Mota 

23 - Tiago Zin Garcia Moura 

25 - Edson José do Nascimento 

26 - Edna Maria Soares da Silva 

28 - Alice Alves Leal 

31 - Cris,ano Maciel dos Santos 

31 - Eunice Borges 

31 - Vera Lúcia Fares Nunes 

 Você precisa conversar? Importante saber que, nossa 

Casa oferece atendimento fraterno a todos os que desejam 

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

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

ra maiores informações. 

Diretoria de Assistência 

e Promoção Social    
DAPSE / CELV 

      Doações: 

Em março/2014, recebemos:  

237 kg de alimentos,  1026 peças 

de roupas,  154 pares de calça-

dos,  42 bolsas/cintos,  53 mate-

riais de higiene e limpeza e R$ 

260,00 (espécie). 

Agora você pode se comunicar diretamente com a  

Diretoria Colegiada do CELV 

Dúvidas ou sugestões: 

diretoria@celv.org.br 

 

 Uma delícia de Almoço Fraterno 
 
É com imensa alegria que a Diretoria agradece todo o empenho da equipe de ali-
mentação de nossa Casa e também aos voluntários que sempre aparecem para 
nos auxiliar, foram fundamentais. 
     Foi uma tarde de alegrias, muito bate-papo, de sobremesas deliciosas, de jo-
vens ativos e participativos, ficamos muito felizes com suas presenças... 
Agradecemos também aos nossos queridos convidados que nos prestigiaram!  
 E até o próximo. 
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Instituições Espíritas aniversariantes  
 

01/05/1957 – Associação Cristã Espírita Beneficente. Praça Ta-
quarana, 65 – Cosmos; 
07/05/1995 – Confraternização Cristã Aurino Costa. Estrada do 
Taquaral, 42 – Bangu; 
16/05/2000 – Casa de Caridade Maria de Nazaré. Estrada do 
Campinho, 79/C – Campo Grande; 
23/05/2007 – Grupo Espírita Amadeu Ferreti. R. Potiraguá, 290. 
Bairro Santa Rita, Campo Grande - 7 anos; 
29/05/2004 – Associação Beneficente Espírita Bezerra de Mene-
zes. Estrada do Mato Alto, 959 - Guaratiba; 
31/05/1936 – Centro Espírita Discípulos de Léon Denis. Rua do 
Cruzeiro, 136 – Santa Cruz. 
 

 

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

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

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

Acesse www.celv.org.br   

Clique no menu "download das palestras do CELV” 

 

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 MAIO, os encontros serão nos dias 
09 e 23, sempre às 08h. 
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Participem da Evangelização da Família Espírita, 

aos Sábados. 

 

♦ Infância - 15h 

♦ Grupo de Pais/responsáveis  - 15h 

♦ Mocidade - 17h 

♦ Grupo de Pais/responsáveis - 17h 

 

Quando você ensina, transmite. Quando você educa, 
disciplina.  

Mas, quando você evangeliza, SALVA." 
Amélia Rodrigues 

 FELIZ DIA DO AMOR EM FAMÍLIAFELIZ DIA DO AMOR EM FAMÍLIAFELIZ DIA DO AMOR EM FAMÍLIAFELIZ DIA DO AMOR EM FAMÍLIA 

Ser mãe... 

Oportunidade bendita de doação 
Do ventre ou do coração 
A transformar sua desdita. 

 
Pela renovação sublime 
Do dia a dia que redime 
Corações que colidiam 

Nos caminhos da ignorância. 
 

Sentimentos que se transformam 
Braços que se aquecem 

Preenchidos da luz do amor. 
 

Amor que se expande 
Iluminando o próprio ser  
Na estrada redentora. 

 

Quem ama cuida... 

Aproveitamos a benção da reencarnação para trans-
formarmos nossos duros corações. Entre encontros e 
desencontros, descobrimos afinidades e nobres senti-
mentos vão se desenvolvendo. Perceber que somos 
importantes para alguém aumenta a importância que 
este alguém tem para nós. Sorrisos que alegram o co-
ração são os melhores sinais de que somos queridos. 
E passamos a nos esforçar para alegrar o outro, cui-
dando do que lhe é caro. O amor cresce dentro de 
nós. 

Aos poucos nosso amor ainda egoísta e possessivo se 
amplia e passamos a doações quase inimagináveis - 
dedicar-se a alguém que um dia se despedirá, esfor-
çar-se para ser uma pessoa melhor a fim de ser um 
bom exemplo para alguém... 

Quando o amor se ampliar mais um pouco, não amare-
mos só quem está próximo, cuidaremos de quem pre-
cisa, da forma  que nos for possível.  

Então agradeçamos as oportunidades das relações, 
em seus infinitos encontros e desencontros, que lapi-
dando nossos corações, favorecerão que um dia seja-
mos só amor, só luz! 

Feliz dia do amor em Família. 

Catia Martins (coordenação Grupo de Pais/ CELV) 

ATENÇÃO  EVANGELIZADORES! 

"Aviso aos evangelizadores do CELV" 

 

A Diretoria de Evangelização da Família (DEF) está 

promovendo uma mesa redonda com troca de experi-

ências cujos temas centrais fazem parte dos estudos 

sobre a evangelização de espíritos, de Eurípedes Bar-

sanulfo, e que têm embasado e auxiliado os nossos 

passos pelos caminhos da evangelização. Sabendo da 

importância singular da evangelização no processo de 

transformação e iluminação do indivíduo, é indispen-

sável que aqueles que se dignam à tarefa de transmi,r 

a mensagem de Jesus para os nossos "pequenos" de 

todas as idades, estejam con,nuamente estudando e 

buscando aperfeiçoar seu entendimento e abordagem 

junto dos nossos evangelizandos. A mesa redonda será 

dividida em dois momentos: nos dias 07/06 e 05/07, 

às 9h. Cada um dos dois encontros terá um tema dife-

rente e é de valiosa importância a presença de todos 

os evangelizadores nos dois para, juntos, aprender-

mos, renovarmos as nossas disposições para o traba-

lho e estreitarmos os nossos laços de afeto dentro da 

tarefa que nos foi confiada e que aceitamos com tanta 

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

AMOR DE PLENITUDE  
 
A síntese proposta por Jesus em torno do amor, é das mais 

belas psicoterapias que se conhece: Amar a Deus acima de 
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em uma trilogia 
harmônica. 

Ante a impossibilidade de o homem amar a Deus em pleni-
tude, já que tem dificuldade em conceber o Absoluto, realiza o 
mister, invertendo a ordem do ensinamento, amando-se de 
início, a fim de desenvolver as aptidões que lhe dormem em 
latência, esforçando-se por adquirir valores iluminativos a cada 
momento, crescendo na direção do amor ao próximo, decor-
rência natural do auto-amor, já que o outro é extensão dele 
mesmo, para, finalmente amar a Deus, em uma transcendên-
cia incomparável, na qual o amor predomina em todas as 
emoções e é o responsável por todos os atos. 

Diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. 
Desamado, se deve amar. 
Perseguido, é preciso amar. 
Odiado, torna-se indispensável amar.  
Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem 

através do amor 
Quando se ama, se é livre. 
Quando se ama, se é saudável. 
Quando se ama, se desperta para a plenitude. 
Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que en-

volvem o corpo, e o Espírito se movimenta produzindo vida e 
renovação interior. 

O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, 
apontando o rumo. 

O amor é bênção que luariza as dores morais. 
O amor proporciona paz. 
O amor é estímulo permanente. 
Somente, portanto, através do amor, é que o ser humano 

alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspira-
ções em realidades que movimenta na direção do bem geral. 

O amor de plenitude é, portanto. o momento culminante 
do ato de amar. 

Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espi-
ritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realiza-
do, totalmente saudável, portanto, feliz. 

 
Do Livro: AMOR, IMBATÍVEL AMOR. 

O Espiritismo na Arte    

 Já sabemos da importância dos estudos e aprofundamento dos 
temas, seja em que área estejamos atuando. Já foi o tempo em que re-
petimos somente o que disseram outros, o que acham alguns. Sigamos 
o bom senso de Allan Kardec e estudemos. É oportuno a todos os espí-
ritas artistas o estudo minucioso desta obra, que ora divulgamos por sua 
importância nos esclarecimentos sobre a Arte Espírita. 

 Nesta obra, Léon Denis retrata o que ocorre na espiritualidade, no 
que se refere à arte, e como a beleza se manifesta através do artista encarnado na Terra, expli-
cando detalhadamente o mecanismo da inspiração, “procedimento de transmissão da luz divi-
na”. A obra foi elaborada com base em uma série de artigos escritos por Léon Denis em 1922, 
para a Revue Spirite (revista espírita francesa fundada por Allan Kardec), na qual tratava da 
questão do belo na arte (arquitetura, pintura, escultura, música, literatura, etc.).  

“Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as comprovações e demonstrações da 

Ciência, as realizações mais perfeitas da Arte são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os 

homens, com melhores dotes, captam como em um relâmpago quando a matéria, dominada por poucos instan-

tes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino.”  Léon Denis    

Ensaios do COROCGRAN  

     Sempre nos segundos e quartos domingos do mês, das 15h às 18h. 

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

 ALTINO 
 

  
 

Branca Luz que me ilumina, 
Que minh’alma toda se anima 

Ao contato de você. 
  

Sou caminheiro desta estrada 
Em busca de nova vida, nova estada, 

Então me ensina o que fazer. 
  

Já não sou mais um menino, 
Quero crescer, tornar-me altino, 
Transformar-me em novo ser. 

  
Seja a mão que me sustenta; 
Seja o pão que me alimenta 

E a água para eu beber. 
  

E, assim, eu vou crescendo, 
E os meus vícios vão morrendo 

Ao contato de você. 
  

Ó! Branca Luz que irradia 
Para todos, noite e dia, 

Ilumine o meu viver. 
                                             

Recebida na reunião mediúnica do CELV no 
dia 01/04/14 

                                         
  
Obs. Altino: É um nome masculino, significa que 
veio da cidade de Altino e indica uma pessoa que 
confia na própria capacidade de contornar as difi-
culdades. Por isso, enfrenta os problemas com se-
renidade e paciência e, geralmente, se dá bem. 
Ajudado pela intuição, raramente perde uma para-
da. 
     

COMER E BEBER 
 
 

“Então, começareis a dizer: Temos comido e bebido 
na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas.” 

Jesus (LUCAS, 13: 26) 
 

 
O versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se 

ao pai de família que cerrou a  porta aos filhos 
ingratos. O quadro reflete a situação dos religio-
sos de todos os matizes que apenas falaram, em 
demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia 
da análise minuciosa, quando a morte abre, de 
novo, a porta  espiritual, eis que dirão haver 
“comido e bebido” na presença do Mestre, cujos 
ensinamentos conheceram e disseminaram nas 
ruas. 

Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se 
dos recursos egoisticamente. Comeram e acredi-
taram com a fé intelectual. Beberam e transmiti-
ram o que haviam aprendido de outrem. Assimi-
lar a lição na existência própria não lhes interes-
sava a mente inconstante. 

Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o 
revelaram em seus corações. Também  Jesus co-
nhecia  Deus; no entanto, não se limitou a afirmar  
a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, 
junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou
-se à redenção  humana, sem cogitar de recom-
pensa. Entendeu  as  criaturas antes que essas o  
entendessem, concedeu-nos supremo favor com  
a sua  vinda, deu-se em  holocausto para que 
aprendêssemos  a  ciência do bem. Não bastará 
crer intelectualmente  em Jesus. É necessário apli-
cá-lo a nós próprios. O homem  deve cultivar a 
meditação no círculo dos problemas que o preo-
cupam cada dia. Os irracionais também comem e 
bebem. Contudo, os filhos das  nações nascem na 
Terra para uma vida mais alta. 
 

Emmanuel 
Do livro "Caminho, Verdade e Vida", através do médium 

Chico Xavier. Item 34. Ed. FEB. 

FRASE DO MÊS 
 

“Que o vosso amor cresça cada vez 
mais no pleno conhecimento e em to-

do o discernimento". 
Apóstolo Paulo (Filipenses, 1:9) 

Psicografias para o público 

Departamento de Assuntos Mediúnicos  

Mensalmente, acontece em nossa Casa 
uma Reunião Mediúnica Especial, que recebe 
psicografias que são direcionadas  ao  público. 
Estas mensagens são expostas em mural, os 
interessados que se identificarem com alguma 
mensagem, podem adquirir  uma cópia, procu-
rem o Balcão de atendimento de nossa Casa, 
nos dias das reuniões  públicas. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – MAIO de 2014 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

05 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. Eduardo Júnior Maria Cecília Francinete Costa 

12 Fatalidade – 1ª parte.  L.E., Q. 851 a 857 José Vargas Simone Lima Maria Cecília 

19 Pecado por pensamento. Adultério. ESE cap. VIII itens 5 a 
7 

Maxuel Pinheiro Francinete Costa Elias de Souza 

26 Fatalidade – 2ª parte.  L.E., Q. 858 a 867 Ricardo Delamare Luciene Bahiense Francisca Brilho 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

07 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. Nadja de Castro Marilene Soares Creusa Branco 

14 Simplicidade e pureza de coração.  ESE cap. VIII, itens 1 
a 4 

Creusa Branco Marilene Soares Gleice Nara 

21 Sorte das crianças depois da morte.  L.E., Q. 197 a 
199(a) 

Eduardo Ferreira Fabio Ferreira Marylin Fonseca 

28 Pecado por adultério.  ESE, cap. VIII, itens 5 a 7 Regina Ferreira Roberto Maia Nadja de Castro 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

01 Salvação dos ricos.  E.S.E., cap. XVI, itens 1 e 2 Regina Ferreira Francinete Costa Luciene Bahiense 

08 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. Marilene Soares Maria Cecília Sônia Rosário 

15 Paraíso, inferno e purgatório.  L.E., Q. 1012 a 1019 Luciene Bahiense Simone Lima Diana Hasler 

22 Preservar-se da avareza.  E.S.E., cap. XVI, item 3 Josemar Sônia Rosário Maria Cecília 

29 Deus e o infinito. Provas da existência de Deus. 
LE Q 1 a 9 

José Marques Rosane Peixoto Lucia Helena S. 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

02 Idiotismo e loucura.  L.E., Q. 371 a 378 Ingrind Tagomori Nilbe Brilhante Josélia Bento 

09 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. Edineide Silva Marilene Soares Célia Evangelista 

16 Dai a César o que é de César.  E.S.E., cap. XI, itens 5 a 7 Simone Lima Marlene Macedo Ivonete Belo 

23 A infância.  L.E., Q. 379 a 385 Josélia Bento Ivonete Belo Dora Rosa 

30 A lei de amor.  E.S.E., cap. XI, itens 8 a 10 Célia Evangelista Beti Brisse Ingrind Tagomori 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor Auxílio Direção 

04 Das penas e gozos terrestres. Uniões Antipáticas. L.E. 
Q. 939 e 940 

Natália Del Rey Ricardo Teixeira Claudia Márcia 

11 Ciclo de palestras: “O melhor é viver em família”. Mariângela Alves Alberto Milhomens Elias de Souza 

18 Não separeis o que Deus uniu. Divórcio. ESE. cap XXII, it. 
5 

Marcelo Pacheco Andrés Gabriel Simone Lima 

25 Eurípedes Barsanulfo - vida e obra. Simone Lima Josélia Bento Neiva Jardim 


