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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 grupo 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

Editorial
O Trabalho na Casa Espírita
Todas as pessoas que adentram uma Casa Espírita, sejam elas
trabalhadoras ou frequentadoras, devem estar sempre atentas sobre a importância do trabalho no local em que estão. Segundo o
espírito André Luiz, é o local previamente escolhido para encontro
com as Forças Superiores.
Verdadeiro hospital e escola ao mesmo tempo, dezenas de
almas ali se encontram, encarnadas e desencarnadas, com o intuito de serem socorridas ou de se instruírem.
Por isso, deve-se estar sempre atento a diversos fatores para
que o ambiente propício ao trabalho não seja deturpado: pontualidade, assiduidade, silêncio, harmonia e pureza de pensamentos,
evitando também comentários polêmicos e desnecessários que
não contribuam em nada para a paz e harmonia da Casa. A pureza
da prática da Doutrina Espírita deve ser preservada a todo custo.
Quando Jesus disse: “... se dois ou mais estiverem reunidos
em meu nome, eu aí com eles estarei.”, quis mostrar a importância
das pessoas não ficarem sozinhas e isoladas, mas sim juntas e convivendo para ajudarem-se mutuamente. E como o ideal da Casa é o
trabalho em conjunto, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, para promover a paz, o socorro e o aprendizado, então Jesus está também sempre trabalhando na Casa Espírita junto de
nós, e espera o melhor de cada um para que este trabalho seja o
mais eficaz possível.
Recomendamos a leitura do livro “Conduta Espírita”, do espírito André Luiz, psicografado por Waldo Vieira, para maiores informações sobre como devemos proceder tanto dentro quanto fora
da Casa Espírita.

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.

Acesse nosso site www.celv.org.br
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Nossa
“Locadora Espírita”
Mudou!
Agora ela está na Biblioteca, e todos terão acesso para empréstimo,
sem custo algum. Simples como pegar um livro. Procure a Biblioteca e
se informe.

Um Lindo Brinde!!
Neste bimestre o associado
que adquirir as duas opções
receberá de brinde o livro:
“Espiritismo Fácil” de Luis Hu Rivas

Temos duas excelentes opções para
este bimestre (Março/Abril)
Socorro e solução (Jose C. Lucca)
Uma luz dentro da noite

(Antonio Lucio)

Biblioteca &
Sala de leitura
A Biblioteca do
CELV 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.

L UZ & V ERDADE
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Sugestão de Leitura

Fragmentos de Luz...

Dica do CELVINHO

Vitória

“Uma viagem inesquecível”
AUTORAS:

Cecília Rocha & Clara
Araújo

Ao viajar com o tio para o sítio do
avô, em cidade distante, Enzo observa as
diferenças existentes entre os transportes
modernos e os mais antigos, além de outros objetos que contribuem para facilitar a
vida das pessoas. Compreende, então,
que isso significa progresso e que o homem, em sua evolução, estuda para descobrir novos inventos e trabalha para melhorar as condições sociais da população.
Passe em nossa Livraria e confira!

Dica da Livraria
“Liberta-te do Mal”
Joanna de Ângelis,
baseada nas vigorosas lições de Jesus e
nas sábias diretrizes
do Espiritismo, discorre a respeito de um
tema relevante: as
causas justas das aflições, advindas da prática irrefletida do
mal. Considerando que não existe o mal
em si nem tampouco tenha sido criado por
Deus, sua presença na vida do indivíduo
deve-se tão somente à infração às leis de
Deus. Aborda ainda outros aspectos de
interesse geral: a comprovação da nossa
imortalidade, a terapia do perdão, a lei da
reencarnação, dentre outros, salientando a
importância do despertar do Espírito, rumo
ao caminho da libertação dos fatores que
medram o sofrimento. Ressalta o poder
curador do amor, sintetizado na prática
constante da amizade, da compreensão,
da ajuda mútua e do respeito, que deve
reverenciar a incessante obra da Criação,
erradicando o egoísmo e o orgulho.
Editado pela EBM, tem 208 páginas.

Não adianta vencer sem mellhorar-nos.
O lugar em que você vive é o seu campo
de ação.
Os inimigos a vencer estão em nós mesmos.
Os outros são sempre o público que nos
segue.
O seu setor de engajamento é o seu
próprio trabalho.
Comandos e ordenações, companheiros
e inspetores são os parentes e amigos.
As suas armas eficientes e, das mais
importantes, são o amor e a humildade, o
conhecimento e a paciência.
Ordens a observar: trabalhar e servir.
Programa diário: “amar ao próximo como a si mesmo”.
Sinal de promoção: dever cumprido.
Marca de vitória: alegria interior com a
bênção de Deus que nenhuma palavra do
mundo consegue traduzir.
André Luiz
Do livro: Busca e Acharás
psicografia de Francisco Cândido Xavier.

... & Verdade
Qualidade da prece
As qualidades da prece foram, assim,
distintamente definidas por Jesus. Quando
quiserdes orar, disse ele, evitai que vos
vejam; orai secretamente; evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade da prece Se, antes de orar tiverdes
algum ressentimento contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus, quando não parte de um
coração pura de todo sentimento contrário
à caridade. Orai, enfim, com humildade,
como o publicano, e não com orgulho
como o fariseu; examinai as vossas faltas
e não as vossas qualidades, e, quando
vos comparardes aos outros, procurai o
que de mau existe em vós.
Allan Kardec
Do livro: A prece segundo o Evangelho.

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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“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes

Durante as reuniões...
Celebre a vida, agradeça a Deus
por esta oportunidade!

Procure chegar

pontualmente,
sem provocar alarido;

Março
01 - Alessandra Oliveira da Silva
01 - Carlos Alberto Felipe
03 - Jaqueline Costa Vieira
04 - Jeferson Natalino de Oliveira
05 - Shirlei Alves Ferreira Assunção
06 - Beti Jeane de O. Brisse Rangel
06 - Sonia Regina de Almeida Avelar
09 - Arly Vianna Barbosa
09 - Ione Wood
11 - Valter C. Albuquerque Junior
13 - Ana Carolina F. dos S. da Silva
14 - Margareth de O. C. da Rocha
14 - Regina Sonia dos Santos Meinicke
16 - Adriana Vicente Durães
16 - Fernanda Soares Portugal
16 - Maria das Graças P. Peixoto
17 - Allan de Souza da Cunha
20 - Irani Loures dos Santos
20 - Manoel Barreto
20 - Marlene Macedo de Souza
21 - Lair de Souza Lopes
22 - Haroldo Alonso Sanchez
22 - Livia Adelaide Cardoso de Assis
22 - Mário de Aguiar Macedo
23 - Rosângela Reis da C. Monteiro
24 - Humberto Dias da Silva Neto
24 - Mônica Barbosa Araújo
25 - Isabela Sgarbi de Carvalho
25 - Reginaldo Magalhães Timbs
26 - Jeilda Xavier Nicácio
26 - José Monteiro do Val
27 - Dircinha Batista Mendes
28 - Guilherme de Oliveira
28 - José Rodrigues
29 - Alessandro Campello de Andrade
30 - Ana Lívia de Almeida Motta
31 - Jeane Pereira da Silva
31 - José Ribeiro Mendes
31 - Maria Cristina Lopes Cardoso
31 - Marilia Pereira Freitas
31 - Paulo Orli da Costa Junior

Dúvidas ou sugestões:
diretoria@celv.org.br

Procure estar no
Salão, evite conversas desnecessárias;
A harmonia dos
pensamentos condiciona a paz e o
progresso de toNovos Associados
Os mesmos devem passar na Livraria dos.
para receber o exemplar do Estatuto .
E, procure falar
Adriana Vicente Durães
sempre baixo!
Alessandro Campelo de Andrade
Isabela Sgarbi de Carvalho
José Ribeiro Mendes

(André Luiz - do livro
Conduta Espírita)

Diretoria de Assistência e Promoção
Social - DAPSE / Celv
Doações:
Em janeiro/2014, recebemos: 199 kg de alimentos, 1784 peças de roupas, 192 pares de
calçados, 46 bolsas / cintos, 79 materiais de
higiene e limpeza. e R$ 175,00 (espécie).

Você precisa conversar?
Importante saber que, nossa Casa oferece atendimento
fraterno a todos os que desejam conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompreensão, de equívocos. Procure o Balcão de atendimento para maiores informações.
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Aviso da DIRETORIA
DE DIVULGAÇÃO
Caros frequentadores e trabalhadores de nossa Casa. Pedimos encarecidamente que não tragam livros e
revistas que não sejam exclusivamente espíritas.
Não temos condições e nem oportunidade de dar um
fim útil a estes materiais.
Nossa Biblioteca é espirita, exclusivamente. Os livros não espiritas que lá estão, servem para consulta e
foram selecionados por uma equipe para este fim.
Então por favor não tragam estes materiais para
nossa Casa. Ficamos muito agradecidos pela compreensão e contamos com a colaboração de todos!

Queridos amigos, é com muita alegria que vemos crescer
o arquivo de palestras no site
do CELV. Como todos sabem, todas as palestras proferidas em nossa Casa
(Centro Espírita Luz e Verdade) são agora gravadas (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 copiadas
para o seu computador! Entre e conheça esse trabalho!
Acesse www.celv.org.br
Clique no menu "download das palestras do CELV”

Limpeza & Manutenção (CELV)
Voluntários

Dê uma chance para a

Convite do Depto de Multimeios – DMM
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 acontecem a cada quinze
dias.
No mês de MARÇO, os encontros serão nos dias
14 e 28, sempre às 08h.

1º ALMOÇO BENEFICENTE
2014
É com imensa alegria que o
CELV faz uma delícia de convite
a todos.
Realizaremos nosso Almoço Fraterno no
Domingo, dia 06/04, a partir das 12h.
Traga a família e convide os amigos para saborear
conosco.
Além da confraternização, você estará ajudando ao
CELV.
Convites na Livraria de nossa Casa. Participe!
(Pedimos aos nossos amigos que comprem com antecedência seus convites, para que não tenhamos desperdícios ou falta de refeições)

Diga NÃO ao aborto!

Notícias do
Movimento Espírita
Instituições Espíritas aniversariantes
10/03/1920 – C. E. Luz e Verdade. Rua Vítor Alves, 226 –
Campo Grande – 94 anos;
11/03/2003 – Grupo E. Renascer. Rua Catiara, 140 –
Campo Grande - 11 anos.

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/
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Alerta à Evangelização
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ATENÇÃO EVANGELIZADORES!

"Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruívos, este o segundo" O Espírito de Verdade (ESE, VI i.5)
As pessoas, e consequentemente o mundo, vem se
desenvolvendo muito intelectualmente, o que é imprescindível para a evolução da humanidade, porém não é o mais
importante. Devemos sempre lembrar que vivemos em um
mundo material, entretanto, não pertencemos a ele. A moral é o que realmente importa; o que sentimos, como agimos, o que pensamos e o que fazemos de bom. Com isso,
a Evangelização vem se tornando processo cada vez mais
urgente no atual contexto.
É na fase da infância que nos encontramos mais
suscetíveis. Sendo assim, é importante que os pais se posicionem, levando seus filhos a participarem de encontros de
Evangelização. Não basta falar, é inevitável que os pais também frequentem o Centro Espírita e pratiquem os princípios lá aprendidos, pois o exemplo é o meio mais eficaz de
educar.
A evangelização dos pais também é fator primordial. Estudar a Doutrina Espírita, estar atentos a seus atos,
tentar ser melhor a cada dia, orar e vigiar sempre. Devem
refletir no importante papel que possuem na educação de
seus filhos e nas consequências morais da irresponsabilidade diante do objetivo maior da vida - a reforma moral da
humanidade.

É muito importante que Pais e/ou responsáA transformação moral do mundo só se dará atra- veis mantenham a assiduidade e também a
vés da transformação moral de cada um, e Jesus, nosso pontualidade durante todo o ano na evangelização. Servimos de exemplo e somos os
guia, nos tem dito o roteiro seguro do “amai-vos e instruíprimeiros educadores de nossos filhos.
vos”.
(Laura Águia participa da Redação da Mocidade Ezequiel e cola- Contamos com a colaboração de todos para que todo o esforço de evangelizar não
borou com este artigo)
seja desperdiçado!

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
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“A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração.”
Léon Denis

O Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti
(GAAF), já retornou com suas atividades.
Podem participar jovens, a partir dos 11 anos e
na evangelização e também adultos que
frequentem uma Casa Espírita e/ou grupo de
estudos.
Você pode participar do Teatro, da
Música ou da Poesia, nos procure. O grupo se
reúne todos os sábados, às 19h.
“Arte evangelizando espíritos”

PENSAMENTO E VIDA
O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre.
Conforme a sua paisagem mental, a existência física
será plasmada, face ao vigor da energia direcionada.
O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do
ser, não uma elaboração cerebral do corpo.
Sendo o Espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam
através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e
forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora.
O homem de bem, pensando corretamente como consequência da sua realidade interior, progride, adicionando
forças à própria estrutura.
A criatura de constituição moral frágil, por efeito das
suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos
pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados, doentios.
Como resultado, conclui-se que o Espírito e não o corpo,
é fraco ou forte, conforme o conteúdo dos pensamentos
que elabora e a que se entrega.
O pensamento é força.
Por isso, atua de acordo com a direção, a intensidade e
o significado próprios.
A duração dele decorre da motivação que o constitui,
estabelecendo a constância, a permanência e o direciona-

Novidade no
CELV, venha
ensaiar!
O

Coral

Espírita

de

Campo

Grande

(COROCGRAN), que tem sob a coordenação e re-

gência o querido “Tio Vagner”, a partir deste mês,
dia 09/03, farão os ensaios do Coral em nossa Casa,
o CELV. 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.

mento do que possui como emanação da aspiração íntima.
O pensamento são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real.
Pensa no amor; e te sentirás afável.
Cultiva a ideia do progresso, e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos.
Sustenta a ideia do bem, e descobrirás quão ditoso és
como fruto do anelo vitalizado.
Se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações
ditosas.
Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de
temores e problemas.
Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da
saúde.
Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento.
Vibração que sintoniza com ondas equivalentes, o teu
pensamento é o gerador das tuas ações, e estas, as modeladoras da tua vida.
Pensamento e vida, pois, são termos da equação existencial do ser humano.
Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, os mártires, os educadores e os santos edificaram o
mundo melhor, que ainda não alcançou o seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem,
agindo melhor; para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade.
Livro: Pensamento e Vida
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Mensagem mediúnica
ABRA O SEU CORAÇÃO
Abra seu coração ,irmão, e deixa a luz entrar. Sinta o calor que ela exerce em todos que toca. Como
trigo fermentado, cresce em abundância por onde ela deita,
enchendo a todos de amor e paz.
Não duvide da vontade do Pai que lhe ama e quer o seu
bem.
Ouça a voz que lhe chama para o trabalho renovador através da prática do bem, levando a quem o pratica por caminhos
novos, que conduz o homem à salvação, livrando-o da dor.
O bom homem é aquele que, ouvindo a voz da consciência, freia seus impulsos mundanos e segue à frente, enfrentando a si mesmo.
Reflita, pense, ouça e escolha. A decisão é de cada um
que assume a voz que lhe fala ao coração.
Plante novas sementes. Sementes de amor, de paz, de
auxílio ao próximo. Não relute mais contra o chamado. A semeadura é de todos, a colheita também. Aguardemos a lavoura florida e colhamos da seara o que nos cabe.
Querido companheiro, por hoje é o que tenho para lhe
dizer. Esperamos que tenha não somente chegado aos seus
ouvidos, mais que tudo, tenha tocado seu coração.
Que Jesus no Seu imenso amor obre em sua alma, aliviando-o das aflições que lhe abate.
Paz, hoje e sempre.
Seu Mentor,
Amigo espiritual.
Recebida na reunião mediúnica do CELV no dia 04 de janeiro
de 2014

ORAÇÕES E ESTUDOS NOS DIAS NEFASTOS
Paz a todos. Vimos relembrar aos irmãos de caminhada
para que se voltem com vossas vibrações de paz para aqueles irmãos que são produtores de conflitos, de desunião, além
de intervir nos pensamentos dos menos avisados durante esses festejos carnavalescos. Dizem que esta festa é popular e
é da carne. E realmente é, pois os espíritos desencarnados e
desarmonizados com o bem se locupletam destas ocasiões
para lançarem a dúvida, a incerteza, o desamor, a desconfiança entre os irmãos que estarão envolvidos por esses fluidos
pesados nestes grupos de encarnados carnavalescos. Qualquer festa se bem intencionada por quem a organiza serve de
entretenimento para o espírito que também necessita dele.
Porém, não é o caso do carnaval terreno porque implica em
violência, em desregramento da libido e em tudo que faz o
espírito encarnado e desencarnado se endividarem perante
as leis de Deus. Nestes dias grandes grupos de espíritos trevosos influenciam e são influenciados por encarnados numa
verdadeira sintonia mútua. Assim o número de desencarnados
supera a dos encarnados num bloco de folias; se metem nas
casas dos foliões que usam drogas, álcool, por necessitarem
desses fluidos pesados. Porquanto é necessário que todos os
medianeiros de qualquer religião se voltem para orações, estudos e meditações nesses dias nefastos para os espíritos
perturbados, que querem perturbar, acabar com qualquer ordem, disciplina e bom senso. Muita paz a todos e não se esqueçam, que suas missões implicam na defesa do bem comum nos dois planos e em implantarem a bandeira da paz
universal. Benditos são todos vós que orais pelos doentes do
corpo físico e espiritual. Um irmão que teve a necessidade e
permissão para vos falar.
Recebida na reunião mediúnica do CELV no dia 17 de janeiro
de 2008.

Conversão
“E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.”
Jesus (LUCAS, 22: 32)

Não é tão fácil a conversão do homem, quanto
afirmam os portadores de convicções apressadas.
Muitos dizem “eu creio”, mas poucos podem
declarar “estou transformado”. As palavras do
Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus
proferiu as, na véspera do Calvário, na hora
grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse.
Acresce notar que Pedro sempre foi o seu
mais ativo companheiro de apostolado. O Mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante três anos
sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão;
deslumbrarase com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira a saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos
imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as
lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converterse ao Evangelho e dar testemunho do
Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma, ante as revelações espirituais, que
estarás convertido e transformado para Jesus.
Simão Pedro presenciou essas revelações com o
próprio Messias e custou muito a obter esse títulos.
Trabalhemos, portanto, por nos convertermos.
Somente nessas condições, estaremos habilitados
para o testemunho.
Do livro “Caminho, Verdade e Vida”,
pelo Espírito Emmanuel,
psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ed.FEB)

O CENTRO ESPÍRITA

“Se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita,
quais são realmente a sua função e a sua significação, o
Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. “
(J. Herculano Pires)

FRASE DO MÊS
O bem que se faz anula o mal que se
fez”
Divaldo Franco
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – MARÇO de 2014
Dia

Tema

03

Tema livre.

10
17
24
31

Dia
05
12

Ana Paula
Ivete Zampa
Aniversário do CELV.
Vitor Velasquez
DAD
Ciclo de palestras:
Cátia Martins &
“Alerta à Evangelização”
Luciano Vargas
Da Lei de Liberdade. Escravidão.
Solange Aguiar
L.E., Q. 829 a 832
Inês Marques
Missão do homem inteligente na Terra.
Luciene Bahiense
E.S.E., cap. VII, item 13
Maria Cecília
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h
Tema
Expositor/Auxílio
Objetivo da reencarnação. A alma.
L.E., Q. 132 a 146(a)
Aniversário do CELV.

19

Ciclo de palestras:
“Alerta à Evangelização”

26

O orgulho e a humildade.
E.S.E., cap. VII, itens 11-12

Dia

Tema

06
13
20
27

Dia
07
14
21
28

Dia

SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h
Expositor/Auxílio

Osmar Fernandes
Fabio Ferreira
Paulo Guedes
DAD
Alessandro Campello &
Blandina Gonçalves
Marisa Ferreira
Marilene Soares
QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h
Expositor/Auxílio

Necessidade da caridade segundo S. Paulo
Sônia Rosário
E.S.E., cap. XV, itens 6 e 7
Francinete Costa
Expiação e arrependimento.
Franziska Huber
L.E., Q. 990 a 1002
Luciene Bahiense
Ciclo de palestras
Fabio Ferreira
“Alerta à Evangelização”
Simone Lima
Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não
Simone Lima
há salvação. ESE, cap. XV, itens 8 e 9
Maria Inês
SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h
Tema
Expositor/Auxílio
A indulgência.
Nathália Del Rey
E.S.E., cap. X, itens 16 a 18
Josélia Bento
As relações de além-túmulo.
Ricardo Delamari
L.E., Q. 274 a 290
Ingrind Tagomori
Ciclo de palestras:
Felipe Neris
“Alerta à Evangelização”
Cátia Martins
Relações de simpatia e antipatia entre os espíritos.
Nilbe Brilhante
L.E., Q. 291 a 303(a)
Marlene Macedo
DOMINGO – MANHÃ – 09h
Tema
Expositor/Auxílio

02

Tema livre.

09

Caracteres do verdadeiro profeta.
E.S.E., cap. XXI, item 9
Ciclo de palestras:
“Alerta à Evangelização”
Das penas e gozos terrestres. Perdas dos
entes queridos. L.E., Q. 934 a 936
Os falsos profetas da erraticidade.
E.S.E., cap. XXI, itens 10 e 11

16
23
30

Valmir Freitas
Paulo Ricardo
Célia Evangelista
Renato Mayrink
Fabíola Coutinho &
Mikeilla Rodrigues
Fabio Ferreira
Inês Marques
Andrés Gabriel
Simone Lima

Direção

Apresent. Livro

Francinete Costa

---

DAD

DAD

Nathália Del Rey

---

Francisca Brilho

---

Francinete Costa

---

Direção

Apresent. Livro

Creusa Branco

---

DAD

DAD

Marylin Fonseca
Auxílio: Fabio Ferreira

Mikeilla Rodrigues

Marylin Fonseca

---

Direção

Apresent. Livro

Diana Hasler

---

Lúcia H. Salvador

---

Neiva Jardim

---

Nivaldo Nogueira

---

Direção

Apresent. Livro

Nilbe Brilhante

---

Célia Evangelista

---

Fabíola Coutinho
Josélia Bento

Alessandro
Campello
---

Direção

Apresent. Livro

Cláudia Márcia

---

Elias de Souza

---

Marília Amaral
Auxílio: Josélia Bento
Simone Lima

Luciano Vargas

Luciene Bahiense

---

---

