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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um vo-
luntário. Procure o Balcão de 

Atendimento de nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cris-
tã Vicente Moretti 

• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  
de Otávio 

Editorial 

“Poderoso é o sol da verdade”      Eurípedes Barsanulfo 

O Planeta Terra passa, hoje, por momentos graves e grandes 
transformações, onde o homem é levado a rever seus valores. A 
Doutrina Espírita, como obra do Cristo, vem atender às necessida-
des humanas mais prementes, como um farol que ilumina e mostra 
o caminho, sem tirar a responsabilidade do timoneiro.  

Hoje sabemos que Jesus é o Diretor Espiritual de nosso Planeta, 
o Diretor de nossa Escola Planetária, nosso Mestre por excelência. 
Todo o conhecimento, seja científico, filosófico ou religioso, veio 
das esferas do Cristo, sob a supervisão dos Espíritos Superiores, 
que coordenam todo o processo evolutivo de nosso Planeta. 

A proposta da Pedagogia do Amor, que é a ciência e arte da 
educação, é desenvolver o “germe” da perfeição no íntimo de cada 
um, Espíritos imortais que somos, filhos e herdeiros de Deus. É o 
desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma, 
através do exercício do amor e do “conhecimento de si mesmo”, 
que faz germinar essa essência Divina e dar os frutos do amor e da 
sabedoria. 

Portanto, a Doutrina Espírita, e como consequência, a Pedagogia 
Espírita, é trabalho gigantesco de legiões imensas de trabalhadores 
de Jesus, através de séculos de atividades em todo o nosso plane-
ta. Dentre esses trabalhadores, ao lado de outros de elevado valor, 
figura Eurípedes Barsanulfo. 

A Doutrina Espírita está na Terra, como trabalho gigantesco de 
milhares de Espíritos, com o objetivo de auxiliar o progresso e a 
evolução humana, especificamente, a entrada do homem num pa-
tamar evolutivo de nível superior, o nível espiritual da vida. 

Assim, pois, toda Instituição que se intitula Espírita, seja um pe-
queno e humilde Centro Espírita, tem por dever com o Cristo e os 
Espíritos superiores, espalhar essas verdades, tanto de caráter ci-
entífico, filosófico e religioso.  

Porque “Poderoso é o sol da Verdade”. 

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. 
 
• 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 
Sábados – 17h (primeiros, segundos e terceiros). 



 Vídeo Divulgação 

“AS CRIANÇAS ÍNDIGO 
na VISÃO ESPÍRITA” 

 

 

Divaldo Franco analisa a luminífera es-
trela Alcione, da constelação das Plêia-
des, de onde estão migrando para a 
Terra, espíritos de alta estirpe, a fim de 
prepararem o mundo de regeneração. 
Trata das Crianças Índigo e Cristal e 
descreve as suas auras, as suas ema-
nações, a missão que desempenham na 
Terra, a maneira como se comunicam 
com os demais, seus problemas, dificul-
dades e como os pais e educadores 
devem agir para que recebam orienta-
ção segura no bem e consigam ser feli-
zes. Destaca os diversos grupos em que 
esses seres estão divididos, baseado 
em cientistas que se dedicam ao estudo 
deste assunto. Divaldo oferece também 
técnicas salutares para o êxito da nobre 

tarefa da educação infantil. 

Exibição, Terça-feira, 18/06/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 

 CELVINHO e sua dica de 

leitura  

“OS DOIS FRANCISCOS” 

Autora:  

Etna Lacerda 

Você vai conhecer o 
Francisco que nasceu 

na Itália em uma família rica e resolveu 
viver como pobre. E o outro Francisco? 
Nasceu no Brasil em um lar pobre e 
nunca quis viver na riqueza. Lendo este 
livro, você descobrirá que os dois Fran-
ciscos tinham uma riqueza diferente. 
Eram ricos em amor, bondade e paciên-
cia. Por isso se revelaram fiéis seguido-
res dos ensinos de Jesus em nosso 
mundo. Mostraram como amar as pes-
soas e perdoar aos que erram. Você 
deve conhecer outros Franciscos, mas 
irá se emocionar com os dois Franciscos 
que souberam iluminar os caminhos da 

humanidade. Passe na Livraria. 

 Sugestão de Leitura 

 

      Para este mês nossa 
dica é o livro Espíritos e 
Médiuns, primeira tradu-
ção em língua portuguesa 
da obra que Léon Denis, 
nela encontramos uma 
valiosa contribuição para 

aclarar o trato do Espiritismo experimental. 
Temos muito que aproveitar, reconhecen-
do em seu autor um homem habituado a 
lidar com médiuns e espíritos. 

De uma leitura atenta, podemos extrair 
inúmeras lições, que nos ajudarão a com-
preender facetas das comunicações medi-
únicas, e que só o tempo poderia nos dar. 

 
O livro tem 82 páginas, é editado pela 

Léon Denis, e pode ser encontrado em 
qualquer livraria Espírita. 
 

 

Venha para nosso Clube  
Seja um associado. 

 

Clube do Livro Espírita - Você pode ad-
quirir lançamentos por R$ 15,00 (cada). O 
Clube do Livro é bimestral, e sempre ofe-
rece duas opções para sua escolha. Qual-
quer pessoa pode se associar, passe na 
Livraria de nossa Casa e preencha uma 
ficha. 

 

Clube de Arte – Este Clube tem sempre 
novidades em CD`s e DVD`s. Na área da 
Arte Espírita traz sempre novos talentos 
da música de todo o Brasil. E também 
diversas palestras e entrevistas em DVD. 
Você pode se associar quando quiser, o 
brinde custa R$ 18,00.  

Fragmentos de Luz... 

O recurso mais eficaz 
 

Sempre que possível, luariza-te com a 
oração. 

Faze espaços mentais e busca as Fon-
tes da Vida, onde haurirás energias puras e 
paz. 

Todos os santos e místicos que altera-
ram o rumo moral da Humanidade para me-
lhor, no Oriente como no Ocidente, são unâ-
nimes em aconselhar a prece como o recur-
so mais eficaz para preservar-se ou conquis-
tar-se a harmonia íntima. 

Jesus mantinha a convivência amiga 
com os discípulos e o povo, no entanto, 
reservava momentos para conversar com 
Deus através da oração, exaltando a exce-
lência desses colóquios sublimes. 

Sai, portanto, do turbilhão em que te 
encontras mergulhado e segue no rumo do 
oásis da prece para te refazeres e te banha-
res de paz. 

 

Joanna de Ângelis. 
Do livro: Vida feliz, psicografia Divaldo  Franco. 

... & Verdade 

Dos médiuns 

 
Todo aquele que sente, num grau qual-

quer, a influência dos Espíritos é, por esse 
fato, médium. Essa faculdade é inerente ao 
homem; não constitui, portanto, um privilégio 
exclusivo. Por isso mesmo, raras são as 
pessoas que dela não possuam alguns rudi-
mentos. Pode, pois dizer-se que todos são, 
mais ou menos, médiuns. Todavia, usual-
mente, assim só se qualificam aqueles em 
que a faculdade mediúnica se mostra bem 
caracterizada e se traduz por efeitos paten-
tes, de certa intensidade, o que então de-
pende de uma organização mais ou menos 
sensitiva. É de notar-se, além disso, que 
essa faculdade não se revela, da mesma 
maneira, em todos. Geralmente, os médiuns 
têm uma aptidão especial para os fenôme-
nos desta, ou daquela ordem, donde resulta 
que formam tantas variedades, quantas são 
as espécies de manifestações. As principais 
são: a dos médiuns de efeitos físicos; a dos 
médiuns sensitivos, ou impressionáveis; a 
dos audientes; a dos videntes; a dos sonam-
búlicos; a dos curadores; a dos pneumató-
grafos; a dos escreventes, ou psicógrafos. 

 

O Livro dos Médiuns, Capítulo XIV, item 
159. 
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SE VOCÊ NÃO PODE IR AO CENTRO  
ENTÃO, OUÇA NOSSAS PALESTRAS  

DOUTRINÁRIAS PELO SITE 

www.celv.org.br  
 

* Segundas, Quintas e Domingos: 09h; * 
Quartas e Sextas: 20h. 



 Diretoria de Assistência e Promoção 
Social - DAPSE 
      Agradecemos aos Srs. Associados e 
frequentadores do CELV e lembramos 
quanto são importantes suas doações 
para que possamos atender às famílias 
acolhidas por nossa Casa. 
•  Em abril/2013, recebemos: 262 kg de 
alimentos, 1858 peças de roupas, 166 
pares de calçados, 28 bolsas / cintos, 21 
materiais de higiene e limpeza. Outros 
donativos: 45 e R$ 130,00 (doações em 
espécie).  No Bazar foram arrecadados 
R$1437,50. 

 
 

“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, 
sorria, abrace. 
      Aproveite este mo-
mento para ser feliz, 
a felicidade é feita de 

momentos inesquecíveis. 
 

Feliz aniversário! 

JUNHO 
02 - Creusa Fernandes Branco 
04 - Edir Belo de Arruda 
04 - Fellipe Wood Leite Barbosa 
04 - Marluce de Souza Araújo 
05 - Amauri Adolpho Costa 
06 - Maria de Lourdes Jordão 
06 - Maria José Esteves Machado 
07 - Severino Francisco da Silva 
08 - Jaidete de Abreu Pereira 
09 - Rita de Cássia Lopes Fontes 
11 - Edvaldo Hott Braga 
13 - Claudia Rosana G. de Assis 
13 - Marília Vidigal do Amaral 
14 - Iria Aurora Silva de Almeida 
14 - Osmar Fernandes Silva 
16 - Andréa Aguiar Algarte 
21 - Luiza Helena Pires da Silva 
21 - Paola Boechat Duque 
22 - Maria Eugenia A. dos Santos 
24 - Gilésia Silva Pieroni 
24 - Tania Jabôr Rosa de Farias 
26 - Ana Maria Seixas da Silva 
26 - Dalva Santos da Silva 
26 - Luciana Jordão V. de C. Torres 
27 - Jandira Gonzaga de Souza 
30 - Ana Paula de S. F. dos Santos 

Lembramos que temos um setor 
de “achados e perdidos” aqui em 
nossa Casa. Não esqueçam de verifi-
car no balcão de atendimento. 

A RESPONSABILIDADE é nossa! 
 

 Não esqueçam lâmpadas acesas, 
aparelhos de ar condicionado, ven-
tilador, ou o data show ligados, se 
ninguém mais vai usar; 

 

 Não esqueçam de conferir se as 
portas e portões ficaram fechados, 
se é o último a sair; 

 

 Não deixem torneiras abertas, des-
perdiçando água; 

 

 Não desperdicem copos descartá-
veis, se possível usem o próprio 
copo, inovem; 

 

 Não abandonem nenhum traba-
lhador sozinho,  sejamos compa-
nheiros e solidários; 

 

 Sejamos voluntários. 
 

Colaboremos, o CENTRO ESPÍRITA  
é de todos! 

Esclarecendo... 

 Que é o passe? 
É a transmissão de fluidos bons de 
uma pessoa para outra. Essa prática 
já era muito conhecida na humani-
dade de longa data, e é realmente 
muito útil, para revitalizar as criatu-
ras ou aliviá-las de seus males. 

 Os passes são obrigatórios? 
Não. Só devemos receber o passe 
quando estivermos muito debilita-
dos ou muito sofredores e se não 
pudermos, por nós mesmos, recupe-
rar o equilíbrio e o bem estar. 
Durante as reuniões, todos recebem 
o passe magnético ofertado pela 
equipe espiritual.  

 Como posso ficar bem, sem 
tomar passe? 

Produzindo você bons fluidos para si 
mesmo. Todos nós somos capazes 
de produzir bons fluidos. É o que 
fazemos quando usamos o pensa-
mento e a vontade para o bem. Ore, 
ocupe-se em atividades dignas e 
fraternas, cultive o bom ânimo. Você 
se sentirá bem abastecido de fluidos 
bons. E, quando estamos bem, não 
precisamos do passe, seria encher 
um copo que já está cheio. 

 Os trabalhadores/voluntários 
precisam tomar passes? 

Não é necessário. Somente quando 
estivermos muito debilitados. 

Vem aí o...  

2º ALMOÇO BENEFICENTE / CELV 

É com imensa alegria que o CELV faz uma delí-
cia de convite a todos. 

 Realizaremos mais um Almoço Fraterno no  

Domingo, dia 07 de julho. 

 Traga a família e convide os amigos para saborear conosco. 

Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV. 

“Trabalhemos pela implantação do 

Evangelho no Lar, quando estiver ao 

alcance de nossas possibilidades.  

(Bezerra de Menezes) 
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Notícias do Movimento Espírita 

Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 
Aniversariantes 
01/06/1901 – Grêmio de Propaganda Espíri-
ta Luz e Amor. Rua Silva Cardoso, 673 – 
Bangu – 112 anos; 
07/06/1991 – Grupo E. Maria de Nazaré. 
Rua Júlio Isnard, l.50-Q.15 – Sarapuí – Se-
nador Camará – 22 anos; 
13/06/1936 – C. E. de Caridade Jesus, Maria 
e José. Rua Bangu, 141 – Bangu –  77 anos; 
17/06/1950 – C. E. Gregório e Estevão. Rua 
Belchior da Fonseca, 175 – Pedra de 
Guaratiba – 63 anos; 
19/06/1960 – C. E. Lar Maria José. Rua Sgt. 
João Lima, 104 – Bangu –  53 anos; 
24/06/1920 – Grupo E. Amor e Caridade 
João Batista. Est. do Engenho, 439 – Bangu 
– 93 anos; 
24/06/1961 – Ação Cristã Vicente Moretti. R 
Maravilha, 308 – Bangu – 52 anos; 
26/06/1933 – Assoc. Beneficente E. Nazare-
no. Rua Solon Botelho, 480 – Campo Gran-
de – 80 anos; 
29/06/1934 – C. E. Isaac Lima. Rua Coronel. 
Agostinho, 126-c/1 – Campo Grande – 79 
anos. 

           AGENDA DO CELV 

               Consulte também nossos murais. 

Convite para voluntários: 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 JUNHO os encontros serão 
nos dias 07 e 21, sempre às 08h. Participe, 

A Rádio Rio de Janeiro precisa dos 
espíritas! 

A Emissora da Fraternidade, primeira e 
única rádio espírita do RJ, está iniciando mais 
uma etapa de trabalho. Levar a mensagem 
espírita aos diferentes pontos do nosso pla-
neta. No entanto, para isto, precisamos de 
parcerias, e a principal é com você. Para que 
o mundo conheça a mensagem libertadora 

do Espiritismo, precisamos de sua ajuda. 

Por este motivo criou o Clube da 
Fraternidade, pois não veicula propagandas 
que disseminam vícios e que colidem com os 
princípios espíritas de respeito à vida e de 
amor ao próximo. É por isso que precisa de 
você. Por menor que seja, com a sua contri-
buição estaremos garantindo a nossa missão 
de divulgação dos postulados cristãos-
espíritas, através da nossa frequência (1.400 
KHz-AM) e da rede mundial de computado-
res, no sentido de propiciar o progresso moral 
da humanidade. E como disse o Espírito 
André Luiz, “Sua generosidade chamará a 

bondade alheia em seu socorro”. 

Como posso me filiar ao Clube da 
Fraternidade? Para fazer parte do Clube da 
Fraternidade, com a importância mínima de 
R$10,00 (dez reais), preencha o formulário  
no site ou ligue para: (21) 2461-1400 ou 
2478-1400. No CELV temos talão para doa-

ções à Rádio.  

“Somos responsáveis pelos 
desvios mentais que causa-
mos 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. 

Você pode ajudar a AÇÃO CRISTÃ 
VICENTE MORETTI 

 
Contribuindo com as despesas, sendo 

um voluntário caridoso, ou ajudar levando 
materiais recicláveis à Instituição (pet, pape-
lão, latinhas, etc).  

Em nossa Casa (CELV) tem um grupo 
de voluntários que faz visitas todos os me-
ses à ACVM, busque informações, participe, 
prestigie esta obra de amor! 

A  ACVM fica situada à Rua Maravilha, 
308 - Bangu/RJ - Tel.: 2401-9533 - 
acvm@acvmrj.org.br 

      CELV-DAM 

Treinamento de Passes— 2013 
Nos Sábados: 
dias 13, 20, 27 de 
julho e 17 agosto 
 
Requisitos: Ter 
muito amor no 
coração; estar 

frequentando regularmente, por mais 
de 18 meses, reuniões públicas do 
CELV; ter frequentado ou estar fre-
quentando um grupo de estudo.  

Horário das 17h 15min  às 20h 
Inscrições na Livraria do CELV 

Grupo de Esperanto no CELV 

O Idioma da Fraternidade 

       Você, que deseja crescer mo-
ral e intelectual-
mente, venha 
aprender uma 
nova língua em 
nossa Casa! To-
das as quintas-

feiras, às 20h 

“O que caracteriza o estudo sério é 
a continuidade que se lhe dá”.  

A campanha já começou,  
COLABORE. 

 

Doe agasalhos, meias, cobertores... 
 

Doe também 
sorrisos,  
abraços e  
carinhos... 
 

Seja  
solidário! 

ABENA – 80 Anos! 
A Associação Beneficente Espírita Naza-

reno convida para sua reunião comemorati-
va de aniversário, que será realizada no dia 
30/06, domingo, ás 16h. O Expositor  convi-
dado será Edvaldo Roberto de Oliveira. 
 
Festa Julina na ABENA 

O evento vai acontecer no domingo, dia 
14/07, a partir das 10h. Vai ter música ao 
vivo, apresentação das crianças, almoço, 
barracas diversas e muito mais. Mais infor-
mações em nossos murais. 

A ABENA fica à rua Solon Botelho, 480 – 
Campo Grande. Tel. 3394-0396. 

Adquira o “Jornal Correio         
Espírita” em nossa Livraria 
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Jovens participem da Evangelização da 
Mocidade, todos os sábados ás 17h. 

 
Evangelização dos Pais também no mesmo 

horário. 
 

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

VÊM AÍ OS ENCONTROS DE  

MOCIDADES ESPÍRITAS 

Preparem-se: 

 XXV CONJEB 

 

Tema: "Filhos da Luz" 

A Confraternização de Juventudes Espíritas de 
Bangu, vai acontecer nos dias 13 e 14/07/2013, 

inscrições encerradas. 

 

 XXIV EMECGRAN 

Tema: "Querer, saber, amar!” 

O  Encontro das Mocidades Espíritas de Campo 
Grande, acontecerá nos dias 27 e 28 de julho de 

2013. 

Período de inscrição: 11 de maio a 30 de junho, 

2013. Prazo para pagamento: até 05/07/12, inscri-

ções pelo site http://ceu28.com.br/emecgran/  

 

EMESC 

O Encontro das Mocidades Espíritas de Santa 
Cruz acontece sempre no mês de setembro, 

ainda sem informações.  

Psicologia da Gratidão 
 

 A psicologia é o estudo dos fenômenos que tem por objetivo a vida de 
relação do homem, mas também é o estudo das manifestações da alma. 
Temos de refletir que, ao vivermos em comunidade interagimos com ou-

tras pessoas, e, ao fazê-lo, demonstramos várias manifestações de senti-
mentos que podem ser positivos ou negativos; um desses sentimentos é a 
gratidão. 

Então, o que seria a gratidão?  Sempre temos algo, ou alguém, a que 
somos gratos. Este sentimento, muitas vezes, é confundido com uma espé-
cie de “barganha”. Para nós, gratidão é apenas a retribuição de um bem 

que nos fizeram, o que acaba se tornando um “negócio”. Esperamos ser 
gratificados ou ficamos preocupados em ter que recompensar alguém por 
alguma dívida contraída. Nada disso, no entanto, tem ligação com esse sen-

timento tão nobre, que é a verdadeira gratidão. Nenhum tipo de remune-
ração vale o carinho e o afeto que devotamos ao lado da cabeceira de um 
enfermo. Como disse, certa feita, a inesquecível Madre Teresa de Calcutá, 

quando alguém, que olhava-a banhar desveladamente um irmão com lepra, 
lhe falou que nem por um milhão de dólares daria banho num leproso: “Eu 
também não. Só por amor se pode dar banho num leproso.” 

 A saúde do corpo passa pela gratidão à vida. Devemos ser gratos a 
Deus, pois todos os dias recebemos inúmeras dádivas e novas oportunida-
des. Não devemos ser apenas gratos pelas dádivas, mas também pelo que 
nos falta, pelo o que não temos, pelos nossos inimigos que nos dão a opor-

tunidade de crescer e de perdoar. 
Nós, como espíritas, compreendendo ainda mais claramente a necessi-

dade da autoiluminação e do reconhecimento da Misericórdia Divina, de-

vemos evitar a ingratidão sempre que pudermos.  
O que seria então a psicologia da gratidão? Pensando nisso, lembrei-me 

da inolvidável história de Maria de Magdala. A grande convertida, quando 

procurada por um grupo de leprosos, que buscava Jesus de Nazaré, pre-
senteou-os com suas palavras banhadas na fonte de água viva do Mestre; 
movida pela mais profunda gratidão.  

Sigamos o exemplo de nossa irmã, que mesmo ao fim de sua existência 
na Terra, ao ver seu corpo cheio de feridas da lepra, que substituíam sua 
antiga beleza, alegrava-se ao ver que seu espírito não tinha motivos para 

lamentar, pois era grata a Deus e a Jesus por havê-la convertido à Boa No-
va e por ter mantido sua alma fiel à revelação superior. 

O exemplo de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, permanece até 

hoje em nossos corações pelo seu amor, após ter vivenciado, em plenitu-
de, a psicologia da gratidão. 
 

¹Espírito João Cléofas, no livro Suave Luz nas Sombras. 
                 Para maior compreensão acerca do tema, indicamos mais os seguintes 

livros: Convites da Vida e Psicologia da Gratidão, de Divaldo Franco e "Aqui se faz, 
aqui se repara" de Gerson Simões Monteiro. 

 
 

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

 

27/06 – Rafael Souza Pereira 
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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 

 
 
 
 
QUASE A SÓS 

Quando elegeste o objetivo da renovação moral, cres-
cendo para a Vida e libertando-te das paixões inferiores, 
te deste conta de que essa marcha é quase solitária. 

Dificilmente encontrarás quem te compreenda o esfor-
ço, que se transforma quase em sacrifício. 

Aqueles que te acercam, sensibilizados pelo teu empe-
nho e pelas primeiras conquistas realizadas, ficam deslum-
brados, olvidando-se de ti como pessoa e logo passam a 
exigências descabidas, transferindo para teu campo de 
ação os compromissos a que se omitem ou não querem 
atender. 

Não percebem o teu cansaço, quase ao limite da exa-
ustão, nem se dão conta das tuas necessidades íntimas, 
que preferem interpretar a seu próprio modo. 

Prometem auxiliar-te e, com vagar, passam a impor-te 
o que consideram bom, não observando que o teu discer-
nimento sabe eleger o que te é melhor. 

São almas gentis, sem dúvida, no entanto, caprichosas, 
imaturas, que estão aferradas aos interesses da projeção 
terrestre de que te queres libertar. 

Necessário que não titubeies ante as suas imposições, 
que te poderiam desviar da rota escolhida. Já deves saber 
o que te é melhor, mais importante, e como desincumbir-
te da empresa evolutiva.  

Prossegue, portanto, com os teus planos, pensando no 
Alto e sintonizando com Deus[...] 

No terrível dia de Jerusalém - o da Crucificação -             
a cidade estava repleta de visitantes e residentes, no en-
tanto, Jesus, que sempre estivera cercado pelas multi- 

 
 
 
 

dões, naquela ocasião se encontrava quase a sós... O Pai O 
conduzia, mas no plano humano, a cruz era somente dE-
le... [...] 

Caminharás, por tua vez, desde que aceitaste o desafio 
da evolução, quase sempre a sós...     

Talvez, aplaudido por uns e detestado por outros.  
Comentada, a tua vida será motivo para ser imitada e 

móvel de sarcasmo.  
Considerados estranhos os teus hábitos, desejarão 

submeter-te aos seus ditames e costumes, para te corrigir, 
mas, em verdade, estarão brilhando na luz que pensam a 
eles pertencer.  

Tem paciência com eles, os teus amigos caprichosos e 
difíceis.  

De certo modo, não é fácil a convivência contigo, por-
que os teus são ideais diferentes daqueles que caracteri-
zam a maioria. As tuas são atividades mais profundas e 
mais desgastantes que as dos outros, que não habituados 
a elas, não podem avaliar.  

Mas canta, em qualquer conjuntura, a alegria de viver, 
de estar com eles, os teus irmãos na marcha ascensional, 
estimulando-os ao avanço, mesmo quando desejes o si-
lêncio, a quietude, a meditação, a lágrima, e eles te exijam 
palavras, presença, animação...  

Ergue-os e ergue-te, por tua vez - embora quase a sós - 
aos Cimos da Vida, que te aguardam, após vencida a pre-
sente etapa de esforço e sacrifício com o pensamento em 
Jesus.  

Livro: No Rumo da Felicidade 

Mais um belíssimo trabalho de grupo em nossa Casa 
 

É com muita alegria que, o 1º Sarau realizado em nosso querido e amado CELV, foi um sucesso aos nossos 

corações, que vibraram intensamente por tanta energia do bem, por tanta luz, por tantos irmãos e irmãs encarna-

dos e desencarnados que prestigiaram a noite de 27 de abril 2013. 

Vamos guardar por muito tempo, as belíssimas canções escolhidas para embalar a noite, os poemas e decla-

rações de amor apresentados, os sorrisos e alegrias, os abraços e os aplausos da emoção. Que a Espiritualidade 

nos permita muitos Saraus, nos permita fazer sempre o melhor, e que Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, 

ampare a todos os trabalhadores do Bem! 

Agradecemos de coração a todos os voluntários que estiveram conosco na organização de cada detalhe, até 

as altas horas, na arrumação de nossa Casa! Muita Paz. 

Marylin Fonseca  
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FRASE DO MÊS 

 
“Quem quer que haja meditado sobre o Espiri-

tismo e suas consequências e não o circuns-

creva à produção de alguns fenômenos terá 
compreendido que ele abre à Humanidade 

uma estrada nova e lhe desvenda os horizon-

tes do infinito"  
Allan Kardec (A Gênese, cap. XVIII) 

Mensagem mediúnica 
 

    A Pena e o Lápis 
  

- Que te diferencia, pena, a colocar-te em posição 

tão nobre, pondo-se em destaque nas mesas mais ele-

gantes, enquanto eu, simples lápis, sempre posto nas 

mesas dos humildes? 

- Por minhas letras, são mais claras; meu sangue azul. 

Tu, pequeno lápis, deixa rastros negros por onde passas 

a sujar de carvão todo papel por onde escreves, logo, 

sou o melhor, meu preço acima do seu. Só os nobres, 

com poder mais aquisitivo, me procuram. Coloque-se 

na tua simples posição, pequeno serviçal. 

Tudo parecia claro para o pequeno lápis, pois no 

fundo não tinha como contestar tal verdade. Ele foi feito 

somente para o serviço dos simples, dos pequenos; ti-

nha de contentar-se com sua simples posição. 

Mas, que certa feita, mão de um escrevente pega a 

pena a servir-lhe para missão de escrever urgente reca-

do, que levou em seus nobres traços a palavra de tama-

nho delito a ser cometido. Crime hediondo cometido 

pelo recebedor da missão de concretizar o recado rece-

bido. 

Não deixou de ser cumprido o recado tão bem es-

crito pelas linhas traçadas pela imponente “pena”. 

Não fosse o Juiz a julgar o caso em questão, tal fato 

ficaria impune na história daquela pequena cidade. Em 

que, através de seu despacho, julgou e condenou os en-

volvidos na trama, pois, sem testemunhas, ficariam im-

punes se não fosse a prova material do fato: pequena 

carta escrita do mandante em linhas firmes, bonitas, pe-

los traços de uma pena. 

Ora, de que importa a pena ou lápis a escrever, se a 

mão que a empunha não contiver dono com cérebro 

cheio de amor e caridade. 

Ora, tudo não teria importância na pequena narrati-

va, se a mão do Magistrado não houvesse dado sua sen-

tença com um simples lápis que empunhou. 

Amigos, aprendizes da “Boa Nova”, na vida tudo é 

relativo, pois o que mais importa é a intenção. Procu-

rem sempre os meios mais simples a interagirem conos-

co, sem modismo ou invenções, mas com a pureza do 

coração. O que atrapalha não é o lápis ou a pena, mas o 

coração imundo de quem empunha um ou outro. 

Paz a todos e coração limpo. 
 ***** 

Recebida no CELV, em reunião Mediúnica Experimental III,  
no dia 05 de janeiro de 2013.  

Modo de fazer 
 
 

"De  sorte  que  haja  em  vós  o  mesmo  sentimento  que  
houve também em Cristo Jesus..”  Paulo (Filipenses 2:5) 
 

Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros 

não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda 

mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a 

inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar à luta, a 

fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor 

de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de re-

paração ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão 

de Jesus para criar o bem.  

Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para 

todos: Sem expectativa de remuneração. Sem exigências. 

Sem mostrar-se. Sem exibir superioridade. Sem tributos 

de reconhecimento. Sem perturbações.  

Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na 

ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, 

sem prender-se.  

Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa 

fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar 

executando a Vontade do Pai.  

Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, 

com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com 

algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de 

pessoas, sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e 

caminha para o cárcere, com a atenção  centralizada nos 

Desígnios Celestes.  

Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na 

linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para 

que a ilusão te não imponha o fel do desencanto  ou da 

soledade, ajuda a todos, indistintamente, conservando, 

acima de tudo, a glória de ser útil, "de modo que haja em 

nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo". 
  Emmanuel 

Livro: Fonte Viva, psicografia de Francisco C. Xavier, cap. 2. 

VOCÊ JÁ LEU?... 
Toda a obra da Codificação Espírita?  E quantas vezes? 

 
 Ou alguma obra destes autores? 
Do Espírito André Luiz, De Emmanuel 

Léon Denis, Yvonne Pereira ou Gabriel Delanne? 
 

“Sem a visão de conjunto ninguém poderá fazer uma ideia 
completa do que é Espiritismo”  

Deolindo Amorim 

Psicografias para o público 

Mensalmente acontece em nossa Casa uma Reuni-

ão Mediúnica Especial, que recebe psicografias que são 

direcionadas  para o público. Estas mensagens são ex-

postas em mural, os interessados que se identificarem 

com alguma mensagem, podem adquirir  uma cópia, 

que fica arquivada na Biblioteca de nossa Casa. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Junho de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
03 Ciclo de palestras: “Desafios da atualidade. De-

pressão”. 
Alonso Santos 

Ivete Zampa 

Francinete Costa --- 

10 O mal e o remédio. 

E.S.E., cap. V, item19 

Regina Ferreira 

Inês Marques 

Maria Cecília Maria Joaquina 

17 Civilização. 

L.E., Q. 790 a 792 

Marcelo Pacheco 

Luciene Bahiense 

Elias de Souza Nelson 

24 A felicidade não é deste mundo. 

E.S.E., cap. V, item 20 

Fabio Ferreira 

Simone Lima 

Marília Portela Nogueira 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
05 Ciclo de palestras: “Desafios da atualidade. Per-

dão como autocura”. 
Nadja de Castro 

Creusa Branco 

Fabíola Coutinho --- 

12 Caracteres do homem de bem. Conhecimento 

de si mesmo. L.E., Q. 918 a 919(a). 
Josélia Bento 

Osmar Fernandes 

Erli Dimas Marylin Fonseca 

19 Perda de pessoas amadas. Mortes prematuras. 

E.S.E., cap. V., item 21. 
Eduardo Ferreira 

Marilene Soares 

Creusa Branco --- 

26 Felicidade e infelicidade relativas. 

L.E., Q. 920 a 933 

Fabio Ferreira 

Roberto Maia 

Marylin Fonseca Josélia Bento 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 
06 Ciclo de palestras: “Desafios da atualidade – 

Influência da sociedade no comportamento hu-
mano”. 

Sônia Rosário 

Nathália Del Rey 

Ana Eller --- 

13 Fatalidade. 

L.E., Q. 851 a 867 

Eduardo Ferreira 

Simone Lima 

Ivone Maria Sônia Fonseca 

20 Fazer o bem sem ostentação. 

E.S.E., cap. XIII, itens 1 a 3 

Ana Paula 

Luciene Bahiense 

Maria Inês Noêmia Bezerra 

27 Conhecimento do futuro. 

L.E., Q. 868 a 871 

Deise / CEERJ 

Rosane Peixoto 

Diana Hasler --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Ciclo de palestras: “Desafios da atualidade. 

Transtornos emocionais”. 
Maria Genésia 

Eduardo Ferreira 

Célia Evangelista --- 

14 Deus e o infinito. Provas da existência 

 de Deus.    L.E., Q. 1 a 9 

Nilbe Brilhante 

Marlene Macedo 

Dora Rosa Edineide Silva 

21 Deixai vir a mim as criancinhas. 

E.S.E., cap. VIII, itens 18-19. 

Íris Duarte 

Célia Evangelista 

Ingrind Tagomori --- 

28 Atributos da Divindade. 

L.E., Q. 10 a 13 

Ivonete Belo 

Ingrind Tagomori 

Nilbe Brilhante Marlene Macedo 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Ciclo de palestras: "Desafios da atualidade. 

Consumismo e preservação ambiental". 
Valmir Freitas 

Andrés Gabriel 

Célia Evangelista --- 

09 Fatalidade. 

L.E., Q. 851 a 867 

Renato Mayrink 

Alberto Milhomens 

Inês Marques --- 

16 Psicologia da Gratidão. 

DEF  

Cátia Martins 

Marylin Fonseca 

Josélia Bento 

DEF  

Claudia Aguia 

23 A fé: mãe da esperança e da caridade. A fé hu-

mana e a fé divina. ESE, cap XIX, itens 11 e 12 
Domingos José 

Inês Marques 

Maria Cecília --- 

30 Conhecimento do futuro. 

L.E., Q. 868 a 871 

Allan de Souza 

Célia Evangelista 

Elias de Souza --- 


