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VISITAS EXTERNAS, SEJA UMA VOLUNTÁRIO! 

(Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa) 
* Ação Cristã Vicente Moretti (ACVM) - 1ºs domingos, às 9h; 
* Colônia Curupaiti — 2ºs domingos, 8h;  
* Hospital Pedro de Alcântara — 3ºs sábados, 13h; 
* Visita fraterna — 4ºs sábados, 19h ; 
* Abrigo de Idosos Lar de Otávio — Último sábado, 14h30min; 
* Lar Maria Dolores e Meimei — Último domingo, 12h. 

Editorial 

 Não percas a tua fé 
 O desânimo é inimigo su,l do ser humano. Instala-se a pouco e 

pouco, terminando por vencer as resistências morais, que se sentem 

deses,muladas por falta de suporte emocional para a luta. 

 São várias as causas do desânimo. Pode ser resultante de uma 

enfermidade orgânica, pode resultar de estresse decorrente de agitação 

ou de tensões con,nuadas. Também por frustrações profundas, que dei-

xam n’alma um grande vazio. Contudo, seja qual for a causa, o importan-

te é não se deixar envolver pelo desânimo, desalentador e destruidor de 

vidas. 

 A oração é arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela fa-

vorece a canalização de energias superiores, que vertem da Divindade 

em direção ao indivíduo que se encontra em a,tude recep,va. Com a 

prece, a criatura vai sen,ndo momentos de bem-estar e euforia. São 

momentos rápidos, mas que pela constância, vão se fixando na criatura, 

até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da 

oração sincera res,tui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas sau-

dáveis e renovadoras, que o enriquecem de paz interior. 

  E lembra-te, como diz a bela canção:  

 “Crê e trabalha sempre no bem,  

Confiante em , mesmo e em Deus,  

 Tudo passa, tudo se renova,  

Mas o que vem dos céus permanecerá, durará.” 

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. (recesso) 
Juventude & pais - 17h. (recesso) 
 
• 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 

Meu amigo, não te esqueças, 
Pelo Natal de Jesus,  
De cultivar na lembrança  
A paz, a verdade e a luz.  
 

Não olvides a oração  
Cheia de fé e de amor,  
Por quem passa, sobre a Terra,  
Encarcerado na dor. 

(Casimiro Cunha, Bilhete de Natal) 



Vídeo Divulgação 

 
Atenção! Nos meses de 
dezembro e janeiro não 

há exibição de vídeos. 
 
 
 
 
 

 

 

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 em nossa 
livraria, confira. 
 

Novidades da Locadora! 
 

“SÉRIE BOA NOVA” 

De Humberto de Campos 

Com HAROLDO DUTRA DIAS 

∗ Joana de Cusa 

∗ A negação de Pedro 

∗  Maria de Magdala 

∗ O Sermão do Monte 
 

E, também 

∗ Gêneros Literários do Novo      
Testamento 

Sugestão de Leitura 

���� Dica do CELVINHO   
 

“Aprenda a conversar com seu ANJO ” 
AUTOR: Raul Teixeira 
 

Mara Lys estava muito nervosa e 
aflita com as provas escolares que faria. 
Estudiosa e dedicada, preocupa-se com o 
desempenho escolar e em agradar os 
pais. Recorre ao doce aconchego de sua 
mãe, que a aconselha se manter tranquila 
e aprender ter contato com seu anjo guar-
dião, por meio da prece e pensamentos 
bonitos, como um lindo jardim de flores, o 
pôr do sol, céu estrelado, pássaros voan-
do. Num diálogo amoroso, a menina des-
cobre todas as formas de estar ligada ao 
seu protetor, aprendendo a orar e conhe-
cendo essa importante ajuda. Narrativa 
tocante, em páginas delicadamente ilustra-
das, emocionando pais e filhos. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 

 
 

� Dica da Livraria 

“Para o dia nascer feliz” 
 

Este livro é para aqueles que desejam 
viver um dia feliz atrás do outro. Apresenta 
inúmeras sugestões para um dia de alegria, 
de experiências produtivas, de saúde física e 
espiritual, onde os ideais se encaminham e 
os corações se encontram realizados. Essa 

verdadeira engenharia 
da felicidade requer mu-
danças da nossa atitude 
perante a vida - o pensa-
mento positivo, uma 
aproximação maior com 
Deus, a perseverança e 
determinação. Para o dia 
nascer feliz, é só abrir 
uma das páginas deste 

livro e seguir em frente - na certeza de que o 
melhor ainda está para acontecer. 

Editado pela Petit, tem 192 páginas. 
 

Fragmentos de Luz... 
 

Estende, por amor a Deus, o véu do silên-
cio sobre o mal. 

A divina Providência te recompensará pela 
caridade de evitar a perturbação. 

Emmanuel 
Do livro: Espera Servindo, Chico Xavier. 

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 
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 
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Confira as novidades 
do nosso site! 

 

♦Fer ramenta  de  pe squ i sa 
"Espiritismo de A a Z" 
♦Ferramenta de Referências Bibli-
ográficas 
♦Relação de Livros disponíveis pa-
ra empréstimo em nossa Biblioteca 
♦Download de algumas palestras 
proferidas no CELV e também de 
nosso Boletim 
 
ACESSE, FIQUE POR  DENTRO DAS      

NOTICIAS DO CELV E DO  
MOVIMENTO ESPÍRITA. 

 

www.celv.org.br 

... & Verdade 
Natal 
 

(...) Dizem os Espíritos que na época 
do Natal, ao ensejo das comemorações, 
Jesus se aproxima da Terra, mas não parti-
cipa nem se sente convidado para os ban-
quetes da matéria. Caminha pelas ruas e 
pelas casas mais simples em busca dos 
pobres, dos aflitos, dos abandonados, das 
crianças desamparadas, levando-lhes con-
forto e esperança, estendendo sua miseri-
córdia e refazendo o convite eterno de 
renovação espiritual: “Vinde a mim todos 
vós que estais aflitos e sobrecarregados, 
que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo e aprendei comigo que sou bran-
do e humilde de coração e achareis repou-
so para vossas almas, pois é suave o meu 
jugo e leve o meu fardo” (Mateus, 11:28 a 
30). 

Na verdade, o Natal não deve significar 
somente o nascimento de Jesus, em um 
dia específico, diante das datas do mundo, 
mas, sobretudo, o nascimento do Cristo na 
consciência renovada do homem, em qual-
quer dia, a qualquer hora. Que a imagem 
simbólica do Menino Jesus na manjedoura, 
renovada a cada ano pela festa do Natal, 
possa indicar para nossos espíritos a ne-
cessidade de renascimento e de transfor-
mação interior, o imperativo da mudança 
de hábitos e atitudes, o aproveitamento 
das oportunidades de crescimento espiritu-
al que nos são dadas pela percepção da 
verdade da reencarnação. 

Simbolicamente, Jesus renasce a cada 
ano, durante o Natal. As religiões espiritua-
listas - cristãs comemoram Sua vinda ao 
planeta, convidando seus fiéis à transfor-
mação íntima, mas poucos são os seguido-
res que entendem o sacrifício feito por 
esse Ser Superior para nos trazer a verda-
de. Que possamos comemorar com Jesus 
Seu aniversário, interiorizando os valores 
por Ele ensinados, dividindo com os irmãos 
do caminho o amor que une, que redime e 
que aperfeiçoa, lembrando de Suas pala-
vras: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos 
dou, não vo-la dou como o mundo a dá. 
Não se turbe o vosso coração, nem se 
atemorize. Eu sou o caminho, a verdade e 
a vida. Ninguém vai ao Pai senão por 
mim” (João, 14:27 e 6). 

 

(Boletim do SEI, dezembro 2007) 



Diretoria de Assistência e     
Promoção Social - DAPSE 

 

      Agradecemos aos Srs. Associados 

e frequentadores do CELV, pelas 

doações, que visam atender às fa-

mílias acolhidas por nossa Casa.  
Em  outubro/2013, recebemos: 312 

kg de alimentos, 1830 peças de rou-

pas, 108 pares de calçados, 29 bol-

sas / cintos, 132 materiais de higie-

ne e limpeza. Outros dona,vos: 57, 

e R$ 642,00 (espécie).  No Bazar 

foram arrecadados R$ 1.321,00. 

    
 

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

3 L U Z  &  V E R D A D E  DEZEMBRO 2013  

      Celebre a vida, agradeça a 
Deus por esta oportunidade! 

     

Dezembro 
03 - Dener Carlos Rainha Moreira    

03 - Irene da Silva Carvalho    

04 - Bárbara Regina O.  Conceição    

06 - Francisca Brilho Augusto    

07 - Paulo Ricardo Lourenço Alves    

09 - Zilda Ana de Oliveira Guia    

12 - André Wagner Lopes Marcheni    

13 - Arésia Monteiro Gomes    

15 - Bruno Pinto Fernandes    

15 - Eduardo do Couto Ferreira    

15 - Neyde Ferreira Ney    

18 - Solange Cruz Chagas    

21 - Maria da Conceição A.  Souza    

22 - Maria Luisa dos S. R. do Valle    

23 - Sandra Piedade de Souza    

24 - Adenir Teixeira Alves    

24 - Célio Freire de Carvalho    

24 - Vera Lucia Gomes de Souza    

25 - Sebas,ão Amorim da Cunha  

28 - Alberto M. Milhomens Junior    

30 - Consuelo Ferreira da Silva    

30 - Maria Rosélia Miguel    

31 - Dalva Silva Corrêa  

 

Nova Diretoria Colegiada do CELV — Triênio 2014 a 2016 
 

Em 23 de novembro foi realizada mais uma Assembleia Geral Ordinária na 
sede do CELV, onde nossos associados elegeram a nova Diretoria Colegiada 
que irá administrar nossa casa no triênio 2014 a 2016. Foi eleito também o no-
vo Conselho Fiscal que terá, entre outras, a responsabilidade de fiscalizar a 
contabilidade da instituição no mesmo período. 

A Diretoria eleita está composta pelos seguintes companheiros: 

Convite de posse: 

Temos o grato prazer de comunicar a posse da nova Diretoria, que se 

realizará no próximo dia 01 de janeiro de 2014, quarta-feira, às 20 horas. 

A alegria nos preenche o coração, enternece a alma e intensifica o sen,-

mento de gra,dão a Deus por podermos, juntos, comemorar mais uma eta-

pa vencida de estudo e trabalho, em nome de Jesus, bem como outra mais 

que se inicia,  no mesmo propósito de amor. 

• Diretoria Administrativa: 
Diretor: Ricardo Teixeira 
Diretor substituto: Flávio Peixoto 
 

• Diretoria Financeira 
Diretora: Risemir França 
Diretor substituto: Ivson da Silva 
 

• Diretoria de Educação  

Doutrinária 

Diretor: Eduardo Ferreira 
Diretora substituta: Edineide da 
Silva 
 

• Diretoria de Divulgação 
Diretor: Fábio Ferreira 
Diretora substituta: Madalena 
Gomes 
 

• Diretoria de Evangelização 

da Família  
Diretora: Nathália Del Rey 
Diretora substituta: Josélia Bento 
 
• Diretoria de Assistência e 

Promoção Social 
Diretora: Ana Eller 
Diretora substituta: Maria Cecília          

Conselho Fiscal 
• Wilson de Souza 
• Ana Maria Sanches 
• Marilene Soares 
 

Suplentes 
• Creusa Branco 
• Neiva Jardim 
• Claudia de Assis 
 
 
  Aos novos companheiros, 

as nossas melhores vibrações 
e desejos de muitas realiza-
ções nos trabalhos de nossa 
Casa. 
 
Aos companheiros que      

deixam a Administração  
Geral, os nossos mais sinceros 
agradecimentos pelas reali-
zações e dedicação que sem-
pre dispuseram com a Casa. 
 
Que Jesus ampare a todos. 

 Você precisa conversar?   Importante saber que, nos-
sa Casa oferece atendimento fraterno a todos os que dese-
jam conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de 

incompreensão, de equívocos. Procure o balcão de atendimento. 



AGENDA  & AVISOS DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 
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O QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA VÃO FAZER  NO CARNAVAL?   
Par6cipe da... 

35º COMEERJ & 20º ENEFE / 2014                 

01 a 05/03/2014   

INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 15/12/2013 

Todos os anos, durante o período de Carnaval acontece a Comeerj, 
que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do RJ. 
  

Quem pode participar: 
 * CONFRATERNISTAS - Jovens espíritas de 11 a 20 anos, frequentadores das reuniões do Departamento de Infância e Juventude de 
sua Instituição Espírita, pelo período mínimo de dois anos até a data da inscrição, com 70% de frequência.  

* PAIS – pais ou responsáveis dos confraternistas presentes à Comeerj. 

* PEQUENOS COMPANHEIROS - Filhos de membros de comissão e de pais presentes ao encontro, devendo participar da programa-
ção previamente elaborada. 

Mais informações e inscrições pelo site www.ceerj.org.br/comeerj   

   É necessária a inscrição antecipada . Se desejar, escolha o Pólo VI Cesaréia (pólo da Zona Oeste). Se for 
jovem, opte por confraternista. Se for pai/mãe, opte por Pais. Dúvidas? procure os companheiros da 
Evangelização de nossa Casa:   Nathália Del Rey, Fabíola, Neiva ou Marylin. Mais informações em nosso 
email divulgacao@celv.org.br. ou nos procurem, aos sábados ,durante a evangelização. 

Limpeza & Manutenção 

 Voluntários 

Convite do Depto de Multimeios – DMM 

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 DEZEMBRO, os encontros serão nos dias 
06 e 20, sempre às 08h. 

Confraternização CELV 

Domingo, dia 15/12  - 17h 

Mais um ano vamos comemorar nossa 
amizade, o trabalho, a luz e a verdade! 

 

Convidamos  todos para estarem conosco em 
mais uma tarde festiva, em que haverá apre-
sentações artísticas dos grupos de estudos, 
muita emoção, alegrias e  reencontros... 

Fortaleça esses laços! 

Notícias do Abrigo Doce Morada  
Um trabalho de amor 

∗ Doce Morada compra nova livraria para a unidade de  
Santa Cruz com instalações modernas e mais amplas, já 
está em pleno funcionamento na Rua Felipe Cardoso no 
estacionamento do Hospital Cemeru; 

∗ Está concluída a obra de mais de 1000 m2 de asfalto de 
concreto no acesso à casa do idoso; 

∗ Chega à fase final a obra do Galpão da Esperança, 1220 
m2, a serviço do BEM, localizada à Av. Antares, 2991 -  
Santa Cruz. Lá funcionará a Creche Bezerra de Menezes 
e o Projeto Galpão que atenderá jovens do Rola com 
arte, esporte, complementação escolar, espiritualidade, 
inclusão digital, etc.  

∗ A Comissão criada pelo Doce Morada já está em fase 
de conclusão dos estudos técnicos a fim de transformar 
o Sitio da Associação Médico Espírita, ligada ao Hospital 
Cemeru, em Clínica para Dependentes Químicos caren-
tes; 

∗ Após a construção do estacionamento na Casa do Ido-
so, iniciou a construção da Praça de Convivência que 
terá equipamentos de ginástica para terceira idade, com 
área total aproximada de 400 m2. 

 
Visite: www.abrigodocemorada.org.br 

Rua Batista, 51 – Morro do Chá – Santa Cruz  
 19 anos - 25/12/1994 

Notícias do Movimento Espírita 

Ouça nossas palestras ao vivo         
pelo site 

www.celv.org.br 
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“A mensagem da Manjedoura” 

Dignificou um estábulo e sublimou uma cruz...”   
Divaldo Franco 

 A estrela de Belém indicando a che-
gada de Jesus pairou por todo céu da Pales-
tina, enquanto Maria e José faziam seu ár-

duo percurso em busca de abrigo. Só lhes foi concedido uma 
simples estrebaria onde nasceu nosso amado Jesus Cristo.  

Ele veio até nós através dessa lição simplicidade para mos-
trar que vivemos na Terra, mas que devemos alcançar o céu. 
Não querer apenas o tangível, mas buscar o sublime “Viver 
no mundo sem ser do mundo”. Para os que creem que a vida 
de grandes homens não pode ser simples, que as pessoas 
são o que tem, Jesus trouxe uma mensagem de simplicida-
de, humildade e nobreza, pois “o filho de Deus” nasceu em 
uma manjedoura dentro de uma estrebaria,  cercado  por  
animais  e  por  convidados  que  tiveram  a sensibilidade e a 
alma nobre de seguir o reflexo luminoso de uma estrela de 
esperança.  

O embaixador de Deus não buscou regalias; era rei, mas seu 
“reino não pertencia e esse mundo”; não foi o rei que Israel 
esperava, mas foi o que o mundo inteiro precisava. Não veio 
para acumular conquistas, nem poder; veio para iluminar co-
rações, salvar almas e espalhar a mensagem de amor; veio 
para servir.   

Nosso dever é fazer com que o Natal de Jesus se estabeleça 
durante todo ano, buscar manter seu reino celeste na Terra, 
seguindo seus exemplos e vivendo com humildade, pois não 
buscamos uma vida temporária,  e sim uma vida eterna re-
pleta de felicidade.  

Sigamos juntos a estrela de Belém para encontrarmos o 
Mestre,  não fisicamente, mas com certeza em nossas cons-
ciências. Irmãos, nesse Natal, busquemos  o  Cristo  preferin-
do  morrer  a  matar,  perdoar  a  se  vingar. Busquemos a 
humildade sincera e a simplicidade pura em nossos cora-
ções, a  fim  de  que,  pelo  menos, nesse  dia  de  celebra-
ção  e  espiritualidade, possamos estar na companhia do 
nosso aniversariante divino que tanto nos quer bem: Jesus.  

Livros Indicados: Saudação do Natal – Francisco Candido Xa-
vier, Há Flores no Caminho, Espírito e Vida, Luz do Mundo, Be-
nesses Natalinas – Divaldo Franco. 

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

 

Quando você ensina, transmite. 

Quando você educa, disciplina. 

Mas, quando você evangeliza,  

SALVA." 
Amélia Rodrigues 

Avisos de recesso da 
Evangelização  

 

      Queridos pais e res-

ponsáveis faremos um 

pequeno período de recesso das ativida-

des da Evangelização da Família. São 

as seguintes datas: 

* Evangelização do sábado (infância, 

jovens e pais)  - a partir do dia 14/12; 

* Evangelização das reuniões públicas: 

Domingos -  partir do dia 15/12 

Quartas -feiras - a partir do dia 18/12 

Sexta -feiras - a partir do dia 20/12 

No próximo Boletim estaremos divul-

gando as datas de retorno da evangeli-

zação. Aguardem. 

Aguardamos a família espírita no próxi-

mo ano para apertar mais este laço de 

Amor com Jesus.  

Diretoria de Evangelização da Família 
 

Evangelize, coopere com Jesus! 
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“Cede à cariciosa influência da melodia que te impele a distância da sombra, para que a luz 

te purifique, pois a música que te eleva à emoção e te descerra a grandeza da vida significa, 

entre os homens, a mensagem permanente de Deus. “  (Emmanuel, do livro Trilha de Luz ) 

Natal de Amor 
 

  (...) O Natal de Jesus é sempre renovador 
convite a uma releitura da Sua mensagem, a no-
vas reflexões em torno das suas palavras de luz, à 
revivescência dos seus projetos de amor para com 
a Humanidade. 
 A alegria que deve dominar aqueles que O 
amam, evocando o Seu berço, ao invés de ser es-
trídula e agitada, há de espraiar-se como contri-
buição para diminuir as aflições e modificar as es-
truturas carcomidas da sociedade atual, traba-
lhando-as de forma a propiciar felicidade, oportu-
nidade de trabalho, de dignificação, de saúde e de 
educação para todas as pessoas. 

 Distende, portanto, em homenagem ao 
Seu nascimento, a tua quota de amor a todos 
quantos te busquem, de forma que eles compre-
endam a qualidade e o elevado padrão do teu 
relacionamento espiritual com Ele, interessando-se 
também por vincular-se a esse Amigo de todas as 
horas. 
 Não desperdices a oportunidade de de-
monstrar que o Natal de Jesus é permanente com-
promisso de amor entre os Céus e a Terra através 
dEle, que se fez a ponte entre os homens e Deus, e 
que continua, vigilante e amigo, pronto para aju-
dar e conduzir todos aqueles que desejem a pleni-
tude. 

Psicografada pelo médium Divaldo Franco, em 7 de  
setembro de 2000, Salvador, Bahia. 

 
  

Algo a mais no 
Natal 

 

Senhor Jesus! 
Diante do Natal, que te lembra a glória da man-
jedoura, nós te agradecemos: 
a música da oração; 
o regozijo da fé; 
a mensagem de amor; 
a alegria do lar; 
o apelo à fraternidade; 
o júbilo da esperança; 
a bênção do trabalho; 
a confiança no bem; 
o tesouro de tua paz; 
a palavra da Boa Nova 
e a confiança no futuro!… 
      Entretanto oh! Divino Mestre, de corações vol-
tados para o teu coração, nós te suplicamos algo 
mais!… 
      Concede-nos, Senhor, o dom inefável da hu-
mildade, para que tenhamos a precisa coragem 
de seguir-te os exemplos! 

 
Chico Xavier  À Luz da Oração. Pelo Espírito Emmanuel.  

  14º Festival da Canção e Encontro da 
Arte Espírita em Franca  - FECEF 2013 

 É com muita alegria que o GAAF partici-
pou do seu terceiro festival em Franca, nos dias 15, 
16 e 17/11/13. Oportunidade de participar deste 
movimento que cresce a cada dia em todos os 
sentidos: em quantidade e diversidade, rumo a 
qualidade . 

 O tema deste ano foi “ O exercício da    
ARTE nos domínios da LIBERDADE”, e fez-nos re-
fletir sobre a criatividade e a liberdade de criar. 
Também da responsabilidade desta criação. Re-
flexões  a respeito da arte e a evangelização, a 
dança na Casa Espírita e, muito mais. 

 E mais uma vez a Caravana do Rio se vez 
presente. Dos 230 participantes, de 20 cidades de 
todo o Brasil, o Rio levou 85 inscritos ao encontro! 
E tanto esforço, afinal são horas de quilômetros 
para chegar em nosso destino tão esperado, valeu 
a pena mais uma vez! Pois o Rio ganhou pela ter-
ceira vez consecutiva o prêmio de melhor canção: 
“Força Maior” - de Diogo Carneiro 

O próximo FECEF já está marcado para 2015! 
Que os espíritas artistas estejam prontas para 
mais diálogos sobre a Arte Espírita. Vamos au-
mentar esta caravana. Mais informações com o 
Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti (GAAF).     

Marylin Fonseca 
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Mensagem mediúnica 

 
Amigos! 

 
Fora da mesa, mas não dizer fora do trabalho. Cap-

tamos fluidos amorosos de vocês e assim foram direcio-
nados a muitos que chegaram aqui em confusão men-
tal; para isso mesmo foram trazidos para serem ajuda-
dos; o início do tratamento.  

E foi de vocês que os fluidos foram retirados, porque 
foram  encontradas energias puras de amor, dedicação 
e carinho. 

Agradecidos estamos pela ajuda, mesmo que in-
consciente. 

Um trabalho perfeito em todos os sentidos. 
 
 

Dr. Azevedo 
Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 02 

de novembro de 2013. 
 
 
Companheiros 
 
Que a paz de Deus os envolva hoje e sempre. 
Estamos em festa!   
Tarefa dada, tarefa cumprida! Nada a mais nem na-

da menos. 
O planejamento, a disciplina e o comprometimento 

de todos nos ajudaram muito e só temos a agradecer 
por isso. 

 Há quantos anos sonhávamos com isso. Quan-
tas conversas, quantos estudos para que isso ocorres-
se. 

Começou de uma forma e continua de outra. 
A paz que sentimos neste momento é aquela que 

Deus e Jesus nos recomendam na tarefa do amor ao 
próximo: FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO, 
nós aprendemos. 

E estes momentos, esta tarefa realizada com tanto 
amor é o exemplo, o fruto desta máxima. Não cabe em 
nosso âmago a alegria que sentimos e talvez vocês a 
tenham percebido desde hoje cedo, ao acordarem. 

Perceberam que tudo hoje estava mais leve, mais 
sereno? Porque Deus agia em nossos corações. Somos 
pequenos demais para sentir e entender a profundidade 
disso tudo, mas o pouco que percebemos nos faz can-
tar e remeter o pensamento ao Pai. 

Obrigado Senhor! Obrigado Jesus!  
O tempo nos faz ver o que os olhos da matéria só 

conseguem enxergar quando estão amadurecidos. 
Nós, Amigos Espirituais desta Casa de Amor, de Luz 

e Verdade abraçados a vocês estamos e estaremos, 
sempre que a bandeira desfraldada seja a da caridade e 
do amor. 

Obrigado novos companheiros, alistem-se na tarefa 
do Bem. O tempo urge e nada é por acaso. Não adiem 
mais. Estaremos juntos! Abraços fraternos. 

 
Humberto Beltrão 

Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 02 
de novembro de 2013. 

Jesus e Atualidades 
 

A mensagem da manjedoura que ecoa de Belém desde 
há 2000 anos, prossegue sendo o maior cântico que a hu-
manidade jamais conheceu. Sem a menor sombra de dúvi-
da, o Evangelho de Jesus é o hino maior de todas as criatu-
ras, pela grandeza infinita de suas palavras e pelos feitos 
imortais do Mestre de Nazaré. Por essa razão, prossegue 
sendo cada dia mais a esperança da humanidade, que tem a 
certeza de um mundo melhor no amanhã, mundo esse 
construído será alicerçado nas bases da fé, da esperança e 
da caridade. 

O convite ao trabalho na caridade e ao estudo para 
melhor conhecimento das leis que regem a vida estão ínsi-
tos na obra do Senhor, a todo instante induzindo-nos ao 
melhor aproveitamento da passagem pela Terra, e que so-
mente pode ser bem aproveitada quando dedicamo-nos ao 
amor e ao estudo, valores que engrandecem o espírito. 
Constantemente anunciava que nos amássemos uns aos 
outros, que amássemos a Deus, que perdoássemos, enfim, 
esses valores tão esquecidos por muitos e tão vividos por 
poucos, mas que são indispensáveis ao bom aproveitamen-
to das horas. E o estudo o Messias de Nazaré deixa claro 
quando afirma "conhecereis a verdade e a verdade vos li-
bertará", sendo esse conhecimento do verdadeiro proveni-
ente também da boa leitura, do hábito salutar do bom 
aprendizado. 

Nunca a humanidade precisou tanto de Jesus quanto 
nos dias de hoje. Vivemos em um mundo repleto de ciên-
cia e tecnologia, o que é muito bom, no entanto, esses 
avanços não foram suficientes para equacionar os graves 
desafios da alma humana, sedenta de paz interior e felicida-
de. Estamos rodeados pelos sistemas políticos e concep-
ções sociais mais diversas, porém, nenhuma delas foi sufici-
ente até  hoje para conduzir o povo verdadeiramente ao 
ideal, à justiça social, ao entendimento mútuo, ao respeito 
pleno, à saúde integral. Falta o amor ensinado pelo Cristo. 
Esse é e continuará sendo o maior sistema político que o 
mundo já viu ou ouviu. Essa é e será sempre a maior con-
quista tecnológica ou filosófica já existente.  

Nesses dias tumultuados de transição e mudanças, onde 
acontecimentos naturais destroem populações e causam 
preocupações; onde dificuldades de toda ordem assolam a 
sociedade, lembremos dEle. Nossa felicidade e paz serão 
infinitamente maiores do que qualquer tormenta, e nossa 
fé será mais pujante do que as preocupações do mundo. 
Tendo Jesus no coração e nas atitudes, mudaremos o mun-
do a partir da mudança pessoal, interior, única verdadeira e 
intransferível, base dos ensinos do inolvidável Mestre de 
Nazaré. 

Eduardo do Couto Ferreira 
(Frequentador e expositor do CELV)  

FRASE DO MÊS 
 

“Mil cairão ao teu lado e dez mil à 
tua direita, mas tu não serás atingido". 

 
(Salmo 91) 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – DEZEMBRO de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Relembrando Jesus. 
  

Cláudia Costa 
Francinete Costa 

Maria Cecília --- 

09 Jesus em nossa vida. 
  

Gelson Paiva 
Simone Lima 

Francisca Brilho --- 

16 Nas pegadas de Jesus. 
  

José Marques 
Inês Marques 

Elias Marques --- 

23 O verdadeiro sentido do Natal. 
  

Denizard Custódio 
Luciene Bahiense 

Francinete Costa --- 

30 O ano termina... Quais as propostas que nos mo-
vem para o ano que se aproxima? 

Maurício Mancini 
Ivete Zampa 

Maria Cecília --- 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Fidelidade a Deus. 
  

Allan de Souza 
Fabio Ferreira 

Nadja de castro --- 

11 Os quinhentos da Galiléia. 
  

Nadja de Castro 
Osmar Fernandes 

Creusa Branco --- 

18 O perdão. 
  

Creusa Branco 
Marilene Soares 

Gleice Nara --- 

25 Mensagem de Natal. 
  

Eduardo Ferreira 
Marilene Soares 

Marylin Fonseca --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 O Sermão do Monte. 
Livro Boa Nova, Lição 11 

Helena Lima 
Gilésia 

Elizabeth Medina --- 

12 Joana de Cusa. 
 Livro Boa Nova, Lição 15 

Sonia Rosário 
Sonia Fonseca 

Simone Lima --- 

19 Maria. 
Livro Boa Nova, Lição 30 

Denise Nunes 
Luciene Bahiense 

Nathália Del Rey --- 

26 Fidelidade a Deus. 
 Livro Boa Nova, Lição 6 

Deise Cardoso 
Simone Lima 

Cláudia Márcia --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 A lição da vigilância. 
  

Josélia Bento 
Nilbe Brilhante 

Célia Evangelista --- 

13 Jesus e a evangelização dos espíritos. 
  

Fabíola Coutinho 
Eduardo Ferreira 

Ingrind Tagomori --- 

20 Boa Nova. 
  

Ingrind Tagomori 
Ivonete Belo 

Josélia Bento --- 

27 A última ceia. 
  

Célia Evangelista 
Marlene Macedo 

Nilbe Brilhante --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Crescer com o Cristo. 
  

Maurício Mancini 
Alberto Milhomens 

Simone Lima --- 

08 A lição da vigilância. 
Livro Boa Nova, lição nº 21 

Denise Neves 
Renato Mayrink 

Inês Marques --- 

15 O nascimento de Jesus e a mensagem 
da manjedoura. 

Beti Brisse 
Felipe Neris 

Marylin Fonseca —— 

22 A consciência de culpa. 
Livro Trigo de Deus, lição nº 13 

Cleide Araújo 
Maria Cecília 

Elias de Souza --- 

29 Que fazemos do Mestre? 
Livro Vinha de Luz, lição nº 100 

Simone Lima 
Luciene Bahiense 

Maria Cecília --- 


