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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 

Editorial 

A Arte evangelizadora: no CELV  e no Movimento Espírita  

 
 O Centro Espírita Luz e Verdade tem uma longa história de incentivo à 

Arte Espírita, principalmente  na Poesia , na Música e na Pintura. Estas 
expressões sempre foram manifestadas e incentivadas pelas diversas Di-
retorias de nossa Casa. O apoio sempre foi constante. Como o mesmo 
não ocorria em outras Casas, passamos a ser exemplos e auxiliadores na 
implantação e divulgação da Arte em nossa região. 

Lembramos que a Arte Espírita tem uma função importantíssima nes-
tes tempos de transição, e vem atender às necessidades dos Espíritos 
que desempenharão novo papel no Terceiro Milênio,  a  “Era do Espírito”.  

O papel da Arte é tão importante que faz parte de um planejamento 
no plano espiritual. O tema foi estudado por Allan Kardec em “Obras Pós-
tumas” e na “Revista Espírita”; por Léon Denis, no livro “Espiritismo na 
Arte”; por Emmanuel, em “O Consolador” e muitos outros que nos mos-
traram a importância da Arte Espírita. A partir da década de 80 a expres-
são artística começa a se fortalecer dentro do Movimento Espírita, pes-
quisemos. 

Nossa Casa é muito bem representada pelo Grupo Suave Entardecer e 
pelo Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferreti.  Os Grupos se empenham  
em divulgar a Doutrina Espírita, orientar e confortar corações através da 
Arte Espírita, cantada, encenada, declamada e pelas telas, seja nas reuni-
ões públicas, na evangelização da família, nos grupos de estudos, nos 
eventos de nossa Casa ou fora dela. 

A Arte Espírita é essencialmente evangelizadora! Educa o espírito em 
sua totalidade, trabalhando o nosso lado sensível com mensagens edifi-
cantes.  Seja com a criança, com jovem ou com o adulto. 

Que possamos construir,diariamente, o Bom e o Belo em nosso ínti-
mo. Talvez alguns de nós não estejamos preparados para alcançar este 
importante recurso da Espiritualidade em nossa Evolução, mas tudo tem 
seu tempo! Para aqueles que já compreendem, auxiliem! 

“Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espí-

rita será o complemento e a transformação da arte cristã.”  Allan Kardec 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

• Reuniões Públicas e Passes 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 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 
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  



Vídeo Divulgação 

“BEZERRA DE MENEZES: 
o diário de um  espírito” 

 
 

Nos mês em que come-
moramos o nascimento deste nobre 
espírito, apresentamos o filme que apre-
senta a saga do espírita, médico, político 
e um dos maiores humanistas do Brasil: 
Bezerra de Menezes. Sucesso nos cine-
mas, com mais de 500 mil espectadores. 
Um grande elenco, destacando Carlos 
Vereza, atua com muita emoção. A vida 
do "médico dos pobres" é uma trajetória 
de amor e caridade que marca gera-
ções.  

 
Exibição 76 minutos, Terça-feira 20/08/2013 

Horário: 20h – Entrada gratuita 
 
 
 
 
 
Locadora Espírita 

Você que é Associado contribuinte ou 
efetivo do CELV, tem disponível um vas-
to acervo de DVD´S,  de filmes, pales-
tras e seminários espíritas. 

Procure nossa Livraria e se informe. 

Sugestão de Leitura 

���� Dica do CELVINHO   
 
O Estojo de Chico 
Autora: Maria Ida Bachega Bolcone 
 
No estojo de Chico, viviam felizes, e 

trabalhando muito, o 
lápis preto e os lápis 
coloridos, as canetas, o 
apontador e a borracha. 
Mas a vida no estojo se 
modifica quando Chico 

ganha de Gustavo uma lapiseira, que se 
acha melhor do que todos, e quer servir ape-
nas em grandes tarefas. Durante uma brin-
cadeira no recreio, Chico fica nervoso e aca-
ba derrubando Gustavo, que fratura o braço. 
Sentindo-se culpado, ele volta para casa e 
conta o ocorrido para a mãe, dona Maria. 
Adormecendo em seus braços, o menino 
sonha com a borracha, que vem lhe trazer 
lições sobre as boas atitudes e como reparar 
os nossos erros. E a lapiseira, vendo a ale-
gria do menino em aprender novas lições, 
finalmente compreende que o mais impor-
tante é o trabalho, por mais simples que ele 
pareça. 

 
“Temos que trabalhar a mente infanto-
juvenil para ver as coisas do mais alto,  
preparando uma nova geração que ame e 

compreenda.” 

���� Dica da Livraria 

 

    Integrando as nobres equipes aboli-
cionistas do Imperador 
Dom Pedro II e de sua 
filha, a Princesa Isabel, o 
"Kardec brasileiro, já se 
revelava um autêntico 
cristão, muito antes de 
sua conversão ao Espiri-
tismo, em 1875. Já trazia 
a sólida natureza humani-
tária, moral e ética de 

uma vida, com honra ao mérito, a serviço 
das virtudes eternas do Evangelho de Jesus. 
Pronto para a missão que o mentor do Brasil 
reservara-lhe na Pátria do Evangelho. 

Editado pela Lorenz, tem 96 páginas. 
 

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 por-
que eles têm um problema a resolver e 
veem em ti a possibilidade de solução. 
Age com serenidade e brandura nessas 
horas, orientando como possas, agrade-
cendo 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 
esqueceres o quão dolorosa é a de 
quem pede auxílio e compreensão. 

Deus te ampare. 
 

Scheilla / Do livro: Oportunidades Todo Dia 

 
 

... & Verdade 

 
Corpo Humano 

 
No corpo humano, temos na Terra 

o mais sublime dos santuários e uma 
das supermaravilhas da Obra Divina. 

Da cabeça aos pés, sentimos a 
glória do Supremo Idealizador que, pou-
co a pouco, no curso incessante dos 
milênios, organizou para o espírito em 
crescimento o domicílio de carne em 
que a alma se manifesta. Maravilhosa 
cidade estruturada com vidas microscó-
picas quase imensuráveis, por meio dela 
a mente se desenvolve e purifica ensai-
ando-se nas lutas naturais e nos servi-
ços regulares do mundo, para altos en-
cargos nos círculos  superiores. 

A bênção de um corpo, ainda que 
mutilado ou disforme, na Terra, é como 
preciosa oportunidade de aperfeiçoa-
mento espiritual, o maior de todos os 
dons que o nosso Planeta pode ofere-
cer. 

Emmanuel / Do livro: “Roteiro” 
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Confira as novidades do 
nosso site! 

♦ Fotos do CELV no menu "Conheça o 
CELV" 

♦ Ferramenta de pesquisa 
"Espiritismo de A a Z" 

♦ Ferramenta de Referências Biblio-
gráficas  

♦ Relação de Livros disponíveis para 
empréstimo em nossa Biblioteca 

♦ Download de algumas palestras 
proferidas no CELV  

NÃO DEIXE DE CONFERIR TODO O SITE 
PARA FICAR POR DENTRO DAS NOTICI-
AS DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

FAÇA O DOWNLOAD DO NOSSO 

INFORMATIVO MENSAL 



���� Diretoria de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE 

      Agradecemos aos Srs. Associados e 
frequentadores do CELV, e lembramos 
quanto são importantes suas doações 
para que possamos atender às famí-
lias acolhidas por nossa Casa. 
Em junho/2013, recebemos: 193 kg de 
alimentos, 1681 peças de roupas, 42 
pares de calçados, 36 bolsas / cintos, 
137 materiais de higiene e limpeza. 
Outros donativos: 47 e R$ 75,00 
(doações em espécie).  No Bazar fo-
ram arrecadados R$1.855,15. 

    
 

“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, agrade-
ça a Deus por esta opor-
tunidade, sorria, abrace. 
      Aproveite este mo-
mento para ser feliz, a 
felicidade é feita de mo-
mentos inesquecíveis. 

Feliz aniversário! 
Agosto 

01 - Cintia Tinoco de Carvalho Silva    
01 - Janete de Paula Pinheiro    
02 - André Luiz Augusto    
02 - Roosevelt Nunes Mendonça    
03 - Jorge da Silva Moreira Filho    
04 - Suely Pinto Pereira Dias    
06 - Alvaro Tomaz Clementino     
07 - Marilene Barbosa Soares    
07 - Naldio Carvalho Barbosa    
08 - Edineide da Silva    
08 - Maria da Glória Borges    
10 - Ivanildo Chagas de Lucena    
11 - Mario Felipe Alves de Vasconcellos    
12 - Sonia do Rosario    
13 - Fernanda Fernandes 
15 - Fernando de Oliveira da Silva    
15 - Maria da Glória de Souza Vieira    
16 - Elizabeth Jabor Rosa    
17 - Edinéia de Souza Nunes    
18 - Neusa Gonelli Martins de Souza    
19 - Cristian Regina de Lima Leandro    
22 - Marcos Araújo de Souza    
22 - Maria Joaquina da Silva    
22 - Wilson Alves de Souza    
24 - Aida de Andrade S. Milhomens    
25 - José Edmilson dos Santos    
27 - Fabiola dos Santos Coutinho    
29 - Sueli Rangel Nogueira    
31 - Ivete Zampa de Aquino 

Lembramos que temos 
um setor de “achados e 
perdidos” aqui em nossa 
Casa. Não esqueçam de ve-
rificar no balcão de atendi-
mento. 

 

Almoço no CELV 
= 

Confraternização! 
 

     É com imensa alegria que a Diretori-
a agradece todo o empenho da equipe 
de alimentação de nossa Casa e tam-
bém aos voluntários, que sempre apa-
recem para nos auxiliar. 
     Para nós, e acreditamos para todos, 
os molhos e as massas estavam uma 
delícia. Problemas existirão sempre 
para nos exercitar, afinal nossa especi-
alidade é falar da Doutrina, é Luz e 
Verdade!! Mas foi uma tarde de alegri-
as, muito bate-papo, de sobremesas 
deliciosas... 
 Agradecemos também aos 
nossos queridos convidados que nos 
prestigiaram! Até o próximo. 

    ���� Você precisa conversar? 

      Importante saber que, nossa Casa oferece atendimen-
to fraterno a todos os que desejam conversar, aliviar o 
coração, aliviar seus momentos de incompreensão, de e-
quívocos, e lembrar sempre das sublimes palavras, tantas 

vezes repetidas: “Vinde a mim, vós que estais cansados e aflitos e eu vos 
aliviarei. ”Nossas mãos, nossos braços se abrem em sua direção para aju-
dá-lo a caminhar com mais fé e esperança. Não se sinta sozinho, ou esque-
cido do Pai misericordioso. 

Se precisar, procure este serviço, todos trabalhamos em nome do 
Divino Mestre. Procure o balcão de atendimento ou nossa recepção e soli-
cite uma entrevista fraterna. 

Relação de  

NOVOS ASSOCIADOS 

Março: 

João Luiz Oliveira da Costa,  
Rita de Cássia Lopes Fontes,  
Edson Pereira da Costa,  
Maria da Glória Borges e  
André Wagner Lopes Marcheni  
Efetivado:  

Maria Iara Pereira da Silva. 
 
Abril: 

Cristian Regina de Lima Leandro,  
Vanda Barbosa Nunes e  
Luiz de Souza Maciel 
 
Maio 

Paulo Cezonelliar Martins de Souza,  
Neusa Gonelli Martins de Souza,  
Rosana Seixas da Silva,  
Reginaldo Magalhães Timbs,  
Ivana Seixas da Silva Lima,  
Paulo Orli da Costa Júnior,  
Renato Lourenço Mayrink Sobrinho,  
Claudia Regina Lopes de O. Mayrink  
Célio Freire de Carvalho 
 
Junho: 

Almir Lopes Rosado 
 
Julho: 

Virginia Peixoto,  
Ângela Ferreira Dale,  
Vera Lúcia Fares Nunes e  
Osvaldo Barbosa de Souza Junior 
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Notícias do Movimento 

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

Aniversariantes 
 01/08/1943 – C. E. Luz e Caridade de 
Santa Cruz. Rua Gen. Olímpio, 607 – San-
ta Cruz – 70 anos; 
05/08/1979 – A Minha Casa. Est. do Moi-
nho,135 – Campo Grande - 34 anos; 
16/08/1962 – União E. Paulo, Dimas e 
Madalena. Rua Boiobi, 2102 – Bangu – 51 
anos; 
20/08/1986 – C. E. Amor, Verdade e Cari-
dade. Avenida Itaguaí, 222 – Bairro do 
Engenho – Itaguaí – 27 anos; 
21/08/2004 – Centro de Atividades Espíri-
tas. Av. Ribeiro Dantas, 210 – Bangu – 9 
anos; 
24/08/1927 – Grêmio E. Guias Celestes. 
Est. do Realengo, 735 – Realengo – 86 
anos; 
25/08/1970 – C. E. Ernesto Fagundes Va-
rela. Rua Camélia Duarte, 14 – Sepetiba – 
43 anos. 

           AGENDA DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 

LIMPEZA & MANUTENÇÃO - Voluntários 

Convites do Depto de Multimeios – DMM 

A equipe do DMM faz um apelo para 
que novos voluntários nos auxiliem nes-
ta 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 AGOSTO os encontros se-
rão nos dias 02, 16 e 30, sempre às 08h 

X Semana Espírita de Seropédica  
05 a 10 de  agosto de 2013 – 19h30min 

Local: Cine Teatro Gustavo Dutra – Pavilhão 
Central - UFRRJ 

 

Tema: VIVER VALE A PENA! 
 

Dia: 05 — EDUCAÇÃO PARA A VIDA 
José Passini (Juiz de Fora – MG) 
Apresentação Musical: CORESC – Santa Cruz – RJ 
Dia: 06 — A VIDA EM DOIS PLANOS 
Eduardo Ferreira (Rio de Janeiro – RJ) 
Dia: 07 — VALORIZE SUA VIDA 
Júlio Furtado (Nova Iguaçu – RJ) 
Dia: 08 — VIVER COM QUALIDADE 
Franziska Huber (Seropédica – RJ) 
Dia: 09 — O DIREITO DE VIVER 
Armando Falconi Filho (Juiz de Fora – MG) 
Dia: 10 — JESUS E A RENOVAÇÃO DE NOS-
SAS VIDAS 
Humberto Portugal (CEERJ – Petrópolis – RJ) 
Apresentação Musical: Coral O Canto do Searei-
ro – Rio de Janeiro – RJ 

Novo grupo de ESDE 
 
Para os iniciantes e interessados em 

conhecer a Doutrina Espírita de forma 
sistematizada. Metodologia aplicada em 
todo o Brasil - Conselho Federativo 
Nacional - FEB. 

Todas às quintas-feiras, das 20h às 
21h30min. 

Início: 15 de agosto de 2013 
 
Venha participar e convide os  

amigos! 

19º Encontro da Família -  
CELV 

 
O Departamento de Evangelização da 
Família tem o prazer de convidar pais, 
responsáveis e educadores para mais 
um encontro, onde abordaremos o 

tema: “Honrar Pai e Mãe”. 
Oportuno momento para uma conver-
sa sobre a educação moral na família. 

 

Nosso convidado será: 
Alberto Milhomens 

 

Sábado, 10 de agosto, às 15h. 
***************************** 

Evangelização dos Pais 
O grupo tem o objetivo de refletir sobre 

as relações familiares com base na Doutrina 
Espírita.Participe. 

Infância & Pais – 15h  
Juventude & Pais – 17h.  

EVANGELHO NO LAR E NO CORAÇÃO! 
 

Vivemos dias de grande violência, de aflições e incertezas, e só mesmo 
um coração “blindado” pelo Evangelho de Jesus tem condições de suportar 
os “trancos” que a vida nos apresenta. Os que possuem a riqueza material, 
se protegem com grades e seguranças em suas casas, mas nossa melhor 
proteção é a companhia de Jesus, nossos pensamentos, sentimentos e e-
xemplos, que, quando éticos e sociais, representam uma segurança interna 

e externa que poucos conhecem. 
O Culto do Evangelho no Lar é um antídoto maravi-
lhoso para todos os tipos de males, sejam físicos ou 
espirituais, pois dá a família uma estrutura de compre-
ensão e fortalecimento nas provas da vida. É o mo-
mento para reunir a família, num clima de amizade e 
fraternidade, com dia e hora marcados, para estudar e 
orar em grupo, podendo ser estendido aos amigos e 
vizinhos. 

 
“Aquele que persevera, vencerá.” Jesus 

     “Somos responsáveis pelos des-
vios mentais que causamos aos 
nossos semelhantes, devido os 
nossos      trajes”.  

  Joanna de Angelis         
 

Portanto, se você está trajando uma 
roupa muito curta, transparente ou 
muito   decotada, reflita! Contamos 

com sua compreensão. 

PALESTRAS DE DIVALDO NO RJ 
 

· 18/08/2013 — IV Congresso do Centro Espí-
rita Joanna de Ângelis, da Barra da Tijuca, no 
City Hall – Av. Ayrton Senna – Barra; 
· 19/08/2013 — Sociedade Hebraica – Rua das 
Laranjeiras, 346 – Laranjeiras; 
· 20/08/2013 — Museu do Exército Conde de 
Linhares, Av. Pedro II, 383 – Quinta da boa 
Vista; 
· 21/08/2013 — 20º Seminário Beneficente pró
-Mansão do Caminho, na Casa de Espanha, 
Rua Vitória do Costa, 254 – Humaitá; 
· 22/08/2013 — Centro Espírita André Luiz, 
Rua Jiquibá, 139 – Maracanã; 
· 23/08/2013 — Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, na Concha Acústica – Rua São 
Francisco Xavier; 
· 24/08/2013 — Centro Espírita Léon Denis; 
· 25/08/2013 — 23º Feira Pró-Mansão do Ca-
minho – no Colégio Militar – Rua São Francis-
co Xavier, 267 – Tijuca; 
· 26/08/2013 — Centro Espírita fundado e 
dirigido pelo querido irmão Raul Teixeira - 
Clube Português. 
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Jovens ,participem da Evangelização da Mocidade, todos os sábados, às 17h. 
 

Evangelização dos Pais também no mesmo horário. 
 

“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã! A vida passa não demore.” 

Encontro das Mocidades Espíritas de 

Santa Cruz  -  EMESC 

Objetivos do Encontro: Promover a confra-

ternização e unificação das juventudes es-

píritas do 27º CEU e CEUs  visitan-

tes;  estudar a Doutrina Espírita através de 

atividades que proporcionem a troca de 

experiências e a integração dos participan-

tes.   

Inscrições pelo site http://www.ceu29.com/
emesc/  

 

“Honrai ao vosso Pai e a vossa Mãe” 
 

     Sabemos que honrar nossos pais é um dever desde a chegada dos 
dez mandamentos. Mas o que realmente é honrar nosso pai e nossa mãe? 
     Honrar é ter estima e respeito. Quando honramos uma pessoa é 
porque temos por ela uma admiração e gratidão notável. Depois de Deus, a 
quem mais devemos gratidão  por nossa vida corpórea, se não aos nossos 
pais? Isto porque é através deles que ocorre a formação de nosso corpo físi-
co, pelo qual experimentamos a vida terrena com o objetivo de evoluir.  
    Na parentela corpórea, muitas vezes encontramos nossos 
“inimigos” do passado na condição de pais, a fim de melhorar nossas relações 
e consertar as mazelas que trazemos, os erros que cometemos. No entanto, 
isso nunca justificará o abandono dos nossos genitores em asilos ou hospitais. 
Noutras vezes, simpatizamos por pessoas de fora de nosso parentesco famili-
ar. Estes são os que formam a nossa parentela espiritual; como Jesus e os 
apóstolos, espíritos ligados pelos mesmos ideais do Bem, ainda que perten-
cessem a níveis espirituais muito diferentes.  
 Honrar pai e mãe não é apenas respeitar, é amar; dar, não apenas o 
necessário, mas também o conforto que não nos foi negado na infância. É 
preciso ter a piedade filial e, se preciso for, privar-se mesmo de alguma reali-
zação pessoal para protegê-los na velhice, sem descarregar fardos sobre os 
mesmos, transferindo responsabilidades particulares como cuidar da casa ou 
dos netos. 
  Busco sempre me lembrar do amor, carinho e afeição que meus pais 
me deram desde criança, e sou muito grata a Deus por ter dois espíritos 
com a incumbência de cuidar de mim e me guiar para o bem, fazendo-me 
evoluir nessa jornada terrena. Por isso que devemos sempre orar, pedindo à 
espiritualidade para termos com nossos pais o amor, o carinho e o respeito 
que eles necessitam e merecem; assim sempre obedecendo ao mandamento, 
honrando nosso pai e nossa mãe. 
 
(Para maior compreensão do texto leia: O Evangelho segundo o Espiritismo 
Cap. XIV e Vereda Familiar (Raul Teixeira) 

(Blandina Gonçalves participa da Mocidade Espírita Ezequiel/CELV  
e colaborou com esta redação) 

    

Identidade visualIdentidade visualIdentidade visualIdentidade visual     O Departamento de Divulgação do CELV, quer descobrir nossos talentos. Precisamos criar uma imagem para o Celvinho, um “espírito” alegre e gen-til, que sabe todas as dicas de leitura   Infantojuvenil. É ele, um ótimo leitor, que repassa há muitos anos, as obras espíritas em nosso Boletim Luz e Verda-de. Então? Você topa? Informações pelo divulgacao@celv.org.br, com Marylin ou procure a coordenadora da Mocidade e do Grupo de Arte, Nathália Del Rey. 
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       A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais pro-
funda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse “mais além” que polariza as esperanças das 
almas. 

      O artista verdadeiro é sempre o “médium” das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, 
foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da Terra para o infinito e abrindo, em to-
dos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, sabedori-
a, paz e amor.”   Emmanuel em “O Consolador” , pergunta 161,  

 
 
 
 
 

RELATIVIDADE DA VIDA FÍSICA  
 
Embora a relatividade do ser físico, da existência terrena, 

o sentido da vida permanece inalterado. Se se depositam no 
corpo, apenas, todas as aspirações, à medida que ele enve-
lhece, que se lhe diminuem as resistências e possibilidades, 
claro está que perdem o impacto e o objetivo. 

Observando-se, porém, a vida como um todo, não so-
mente como a trajetória fisiológica, tais anseios se realizam a 
cada instante, arquivando-se no passado, e servem de base 
para novas buscas e motivações.  

Não sendo o corpo mais que uma vestimenta, a sua du-
ração é irrestrita, desgastando-se enquanto vibra, consumin-
do-se à medida que é utilizado.  

As conquistas agradáveis e as derivadas do sofrimento 
tornam-se parte integrante do seu conteúdo, permanecendo 
como valores que o enriquecem.  

O importante não é o seu tempo de duração, mas a for-
ma como é vivida, experenciada, arquivada cada etapa.  

Quando se encontra acumulado, vibra e tem sentido, 
porquanto pode ser acionado a cada instante, revivido com 
intensidade quando se queira, repetindo as emoções antes 
experimentadas.  

Não há porque se temer o envelhecimento, invejar a ju-
ventude, lamentar o tempo. Esse comportamento viceja nos 
indivíduos imaturos. O vir-a-acontecer não pode influir mais 
na conduta, do que o já-acontecido.  

Os sofrimentos vivenciados, os sorrisos externados, os co-
nhecimentos adquiridos, os recursos utilizados são todos um 
cabedal que não pode ser comparado ou permutado pelas  

 
 
 
 
 

 
interrogações daquilo que ainda não foi conseguido.  
A existência física possibilita a integração do indivíduo 

com a Natureza, harmonizando-o e promovendo-o para 
realizar incursões mais audaciosas, quais a superação do ego 
e o crescimento do Self, assim como a tranquila movimenta-
ção na sua realidade de ser imortal. O seu trânsito no corpo 
constitui-lhe uma etapa valiosa para a recomposição de 
forças, que se perturbaram, e a aquisição de energias mais 
sutis que se derivam do eu superior e devem ser canalizadas 
no rumo da sua supervivência.  

Assim não fosse, a consumpção orgânica encerrar-lhe-ia 
a realidade, apagando as conquistas do pensamento e do 
amor.  

Essas expressões da vida não se comburem jamais, desa-
parecendo na memória do tempo, extinguindo-se no espaço 
universal. Permanecem atuantes e realizadoras, vencendo as 
barreiras vibratórias do corpo e mantendo-se organizadas 
fora dele, porque são a fonte geradora do existir.  

A busca do sentido da vida ultrapassa a manifestação da 
forma e prossegue em outras dimensões, aformoseando o ser 
que projeta, sim, a sua realidade para outros cometimentos 
existenciais futuros, outros desafios humanos, superando-se 
através das conquistas armazenadas, direcionando-se para 
a integração na harmonia da Consciência Cósmica, livre de 
retentivas com a retaguarda, desembaraçado de aflições, 
porque superadas, e aberto a novas expressões sempre por-
tadoras da peregrina luz da sabedoria.  
 

Livro: Amor, imbatível amor 

“Meu filho: achaste na estrada 

Angústia, miséria e lama? 

Esquece o espinho e a pedrada 

Na doce paz de quem ama. 
  
A jornada transformou-se 

Em verdadeira batalha? 

Conserva a terna alegria 

De quem espera e trabalha.” 

Pelo espírito de João de Deus, livro Relicário de Luz 

Links sobre a ARTE ESPÍRITA 

http://www.abrarte.org.br/  

http://www.arteespirita.com.br/  

http://www.amearteespirita.com/  

http://dancaespirita.wordpress.com/  

http://cialemarte.blogspot.com.br/  

http://grupodeartecrisalida.blogspot.com.br/  
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Mensagem mediúnica 
 

ORAI E VIGIAI 
 

O amadurecimento é um processo longo e árduo, pelo 
qual o espírito passa. As escolhas, com acertos ou erros, são 
exercícios que, tanto o espírito, quanto todos os que o ro-
deiam, precisam fazer com probabilidades grandes de êxito. 
No desenvolvimento do livre-arbítrio passamos por situações 
que nos testam e fazem refletir sobre nossos objetivos. 

 Evoluir sem ferir. 
Pleitear sem guerrear. 
Acreditar sem duvidar. 
Trabalhar sem hesitar. 
Construir e fazer o bem. Refletir. 
Ao homem, cidadão consciente de seus deveres e direi-

tos, Deus deu a chance de escolher e fazer valer suas esco-
lhas. O Pai, porém, não licenciou a desumanidade e o desres-
peito. Como disse Jesus, Seu filho querido, amai-vos uns aos 
outros! 

Somente assim, através do amor vinculado em toda a sua 
extensão, é que todos nós, encarnados ou desencarnados, 
prosseguiremos nas diversas jornadas. O que hoje estamos 
vivendo são apenas momentos de elevada turbulência, resul-
tado da imaturidade que ainda reside em muitos de nós. Mo-
mentos que se expiarão, quando todos entenderem a impor-
tância do “orai e vigiai”, abraçados ao trabalho benemérito. 

Mudamos as leis, abolimos tudo o que for necessário, 
quando mudamos a essência somente. Tenhamos nós a sabe-
doria para distinguir o certo do errado, escolher o melhor 
para a sociedade e adotar a escolha para que o fundo enalte-
ça a caminhada e a evolução dos processos de amadureci-
mento e crescimento.  

Paz a todos,queridos amigos. 
Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 01/07/2013. 

 
NA JORNADA DO BEM  

 
Caminhem irmãos. Prossigam na jornada do bem seguindo 

a luz do Mestre que ilumina os passos dos que O buscam. 
Na caminhada do trabalho do bem se faz necessário o 

ajuste dos passos para seguirmos com segurança. Orem em 
prol do bom trabalho, unindo vossos sentimentos em torno 
do Evangelho. 

Orientem-se nas palavras do Senhor, que nos esclarecem 
no que se refere ao amor ao próximo. 

Somos todos irmãos na lida do Senhor. Trabalhadores 
que buscam cumprir com sua parte na seara do Pai. 

Unam-se através do amor, da caridade e da humildade. 
Espinhos diversos podem surgir sob nossos passos, mas, 

calçados com a sandália da coragem e da fé pisaremos suave-
mente na estrada que nos levará à vitória. 

Unam-se em preces. 
Juntem vossos corações para, unidos, desta forma, sob o 

amor que o Cristo nos passou possamos, assim, concretizar-
mos nossa tarefa. 

A paz do Senhor seja o manto que possa abrigar-vos das 
intempéries das divergências de opiniões e assim, seguirem 
nesta estrada do amor. 

 
Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 13 de 

junho de 2013  
                                    

Atualidades 
 

Uma reflexão sobre as manifestações populares 
  

 Desde o conceito da polis, na Atenas da Grécia antiga e 
das reflexões de Aristóteles a respeito da política, a mesma cres-
ceu em ciência e ganhou níveis de envolvimento e necessidade 
por parte das pessoas, consequentemente aumentando o engaja-
mento popular. Bem mais tarde, no período da Revolução Fran-
cesa que assinalou a história da Humanidade com as mudanças 
implementadas de administração pública e organização social, 
novo salto se deu, e o mundo cresceu ainda mais nesse conceito. 
A política sempre existiu desde todos os tempos, e engana-se 
aquele que afirma não gostar ou não se envolver na mesma. Ela 
existe enquanto doutrina na vida de todos nós, e podemos não 
nos envolver em política partidária ou cargos eletivos, pois isso 
sim depende da vocação de cada um. No entanto, a partir do 
momento que emitimos uma opinião, participamos de um debate, 
criticamos um assunto, sugerimos qualquer coisa, estamos, ipso 
facto, desempenhando um papel político na sociedade, sendo 
esse papel feito de participação popular. 
 No entanto adquire um conceito de "político" mais 
especificamente aquele indivíduo que exerce cargos públicos que, 
eleito pelo voto popular, tem a tarefa de desempenhar tarefas e 
compromissos que beneficiem a população. Apesar dessa premis-
sa tão básica e nobre, muitos que assumem esses cargos deixam-
se levar pelo egoísmo e pelo orgulho (que segundo a Doutrina 
Espírita são os maiores adversários do ser humano) e esquecem-
se do povo, corrompendo-se, desviando recursos e forças para 
interesses escusos e degradantes, o que infelizmente ocorre no 
mundo inteiro. Ao ocorrer essa situação, é perfeitamente legíti-
mo que os prejudicados, ou seja, o povo, se manifeste, demons-
trando indignação, pois o fato de a religião nos ensinar a ser cris-
tão e homens de bem, não quer dizer isso que sejamos passivos 
ou coniventes com o mal. Pelo contrário, trabalhar pelo bem 
também significa combater o mal,  pois sem o combate ao mal 
nunca vencerá o bem. Em todos os tempos o mundo contemplou 
missionários que conduziram seus povos à libertação através de 
lutas, como a saga inesquecível de Mahatma Gandhi, na Índia, ou 
de Nelson Mandela, na África do Sul, legando à Humanidade o 
sentido das verdadeiras lutas. No entanto, nunca será demais 
lembrar que esses grandes apóstolos lutaram e deram suas vidas 
por grandes causas, mas jamais utilizando de violência ou gestos 
que faltassem com a caridade. E Jesus, nosso modelo e guia e 
eterno Mestre de todos, pode ser considerado como o maior 
"manifestante" de todos os tempos, pois caminhava ensinando a 
verdade e o bem, criticando o que achava errado e deixando uma 
mensagem eterna para o mundo.  
 Sendo assim, sejamos aqueles que lutam por um mundo 
melhor, seja na religião, na política e em todas as áreas, mas pri-
meiro melhorando a nós mesmos para mudar o mundo. E sem-
pre como regra o amor e a caridade, o perdão e a compreensão, 
para que qualquer ato de coragem seja feito de pacifismo, pois o 
verdadeiro corajoso, o verdadeiro lutador tem consigo como 
maiores armas a paz e a fé. Manifestemo-nos. Muita paz para 
todos. 

   Eduardo do Couto Ferreira 
(Frequentador e expositor do CELV)  

FRASE DO MÊS 
 

"A alegria está na luta, na tentativa, no 
sofrimento envolvido e não na vitória 

propriamente dita" 
 

Mahatma Gandhi 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Agosto de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Ciclo de palestras: 
“O culto do Evangelho no Lar”. 

Nathália Del Rey 
Francinete Costa 

Maria Cecília --- 

12 Marcha do progresso. 
L.E., Q. 779 a 785 

Eduardo Ferreira 
Luciene Bahiense 

Elias de Souza Nelson 

19 Os tormentos voluntários. 
E.S.E., cap. V, item 23 

José Vargas 
Inês Marques 

Francinete Costa Maria Joaquina 

26 Povos degenerados. 
L.E., Q. 786 a 789 

Denizard Custódio 
Simone Lima 

Maria Isabel Nogueira 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Ciclo de palestras: 
“O culto do Evangelho no Lar”. 

Fabíola Coutinho 
Marilene Soares 

Creusa Branco Marylin Fonseca 

14 A melancolia. 
E.S.E., cap. V, item 25 

Osmar Fernandes 
Fabio Ferreira 

Josélia Bento Erli Dimas 

21 O nada. Vida futura. Intuição das penas e gozos 
futuros. Intervenção de Deus nas penas e recom-

pensas. LE, 958-964 

Nadja de Castro 
Roberto Maia 

Fabíola Coutinho Marylin Fonseca 

28 A desgraça real. 
E.S.E., cap. V, item 24 

Sonia Fonseca 
Josélia Bento 

Marylin Fonseca Cátia Martins 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Caridade e amor do próximo. 
Amor materno e filial.  L.E., Q. 886 a 892 

Luciene Bahiense 
Francinete Costa 

Diana Hasler --- 

08 Ciclo de palestras: 
“O culto do Evangelho no Lar”. 

Maria Cecília 
Gilésia Pieroni 

Ivone Maria --- 

15 Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem 
esperar retribuição.  E.S.E., cap. XIII, itens 7 e 8 

Cláudia Costa 
Nathália Del Rey 

Célia Evangelista --- 

22 As virtudes e os vícios. 
L.E., Q. 893 a 906 

Sônia do Rosário 
Simone Lima 

Elizabeth Medina --- 

29 A caridade material e a caridade moral. 
E.S.E., cap. XIII,  itens 9 e 10 

Ivone Maria 
Sônia Fonseca 

Luciene Bahiense --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Progressão dos Espíritos. 
L.E., Q. 114 a 127 

Ricardo Delamari 
Ivonete Belo 

Ingrind Tagomori --- 

09 Ciclo de palestras: 
“O culto do Evangelho no Lar”. 

Edineide Silva 
Célia Evangelista 

Íris Duarte --- 

16 A afabilidade e a doçura. 
E.S.E., cap. IX, item 6 

João Maceió 
Marilene Soares 

Célia Evangelista --- 

23 Objetivo da encarnação. 
L.E., Q. 132 a 146(a) 

Nilbe Brilhante 
Marlene Macedo 

Dora Rosa --- 

30 A paciência. 
E.S.E., cap. IX, item 7 

Ingrind Tagomori 
Íris Duarte 

Nilbe Brilhante --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Missão dos espíritas. 
E.S.E., cap. XX, item 4 

Joaquim Belizário 
Sebastião Amorim 

Ana Eller --- 

11 Ciclo de palestras: 
“O culto do Evangelho no Lar”. 

Edineide Silva 
Alberto Milhomens 

Elias de Souza --- 

18 "Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe". 
E.S.E., cap. XIV 

Josélia Bento 
Nathália Del Rey 

Felipe Neris 
DEF 

Fabíola Coutinho 
DEF 

25 Caridade e amor do próximo. 
Amor materno e filial.    L.E., Q. 886 a 892 

Milton Tagomori 
Andrés Gabriel 

Inês Marques Alice Alves 


