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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um volun-
tário. Procure o Balcão de Atendi-
mento 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 

Nossas queridas mãezinhas... 

Quando nos vem à mente uma figura de mãe, sempre surge acompanha-
da de um misto de divino e humano. 

É muito rara a pessoa que não se comova diante da lembrança de sua 
mãe. 

Meninos que abandonaram o lar por mo,vos variados e vivem nas ruas, 
quando evocam suas mães, uma onda de ternura lhes invade o ser. Por que 
será que as mães são essas criaturas tão especiais? 

Um coração de mãe é compassivo. A mãe sempre encontra um jeito de 
socorrer seu filho.  

Mães são excelentes guarda-costas. Estão sempre alertas para defender 
seu filho. 

As mães são um pouco fadas, pois um abraço seu cura qualquer sofri-
mento, e seu beijo é um santo remédio contra a dor... 

Para os filhos, mesmo crescidos, a oração de mãe con,nua tendo o poder 
de remover qualquer dificuldade, resolver qualquer problema, afastar qual-
quer mal. 

No entender dos filhos, as mães têm ligação direta com Deus, pois tudo o 
que elas pedem, Deus atende. 

O respeito às mães perdura até nos lugares de onde a esperança fugiu. 
Onde a polícia não entra, as mães têm livre acesso, ainda que seja para pu-
xar a orelha do filho que se desviou do caminho reto. 

Até o filho bandido respeita sua mãe, e lhe reverencia a imagem, quando 
ela já viajou para o outro lado da vida. 

Mães são essas criaturas especiais, que Deus dotou com um pouco de 
cada virtude, para atender às criaturas, não menos especiais, que são as cri-
anças. 

As mães adivinham que a sua missão é a mais importante da face da Ter-
ra, pois é em seus braços que Deus deposita Suas joias, para que fiquem ain-
da mais brilhantes. 

Talvez seja por essa razão que Deus dotou as mães com sensibilidade e 
valen,a, coragem e resignação, renúncia e ousadia, afeto e firmeza. 

Todas essas são forças para que cumpram a grande missão de ser mãe. 
E ser mãe significa ser cocriadora com Deus, e ter a oportunidade de 

construir um mundo melhor com essas pedras preciosas chamadas filhos... 

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 

“A NEGAÇÃO de PEDRO” 
 

"E Pedro o seguia de longe, até o 
pátio do sumo sacerdote e, entran-

do, assentou-se entre os criados para ver o 
fim." (Mateus, 26:58) 

 
Afirma Emmanuel que o fracasso, como 

qualquer êxito, tem causas positivas. Pedro 
foi admoestado reiteradas vezes por Jesus 
no sentido de "orar e vigiar"; e o fracasso do 
humilde pescador galileu teve origem na sua 
desatenção. 

Ninguém poderá, entretanto, "atirar-lhe a 
primeira pedra", porque todos nós participa-
mos igualmente das mesmas negações. 
Ainda não aprendemos a seguir as advertên-
cias do Mestre, contidas nas páginas dos 
Evangelhos. 

Mais um lindo capítulo do Livro Boa 
Nova, será  exibido neste mês, o capítulo 26. 
Com sua dedicação e entusiasmo, Haroldo 
Dias irá comentar mais este texto bíblico, 
nos proporcionando a oportunidade de en-
tendê-lo melhor! Participe! 

 
Exibição, Terça-feira, 21/05/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 
 

� CELVINHO e sua dica de 

leitura  
“O Biscoitão Redondo” 

 
Autoras: Gladis Oeder-
sen e Eloína Lopes  
 
       O livro fala sobre a 
providência divina, a 
gratidão a Deus, as 

profissões, a interdependência e a interação 
que existe em tudo que nos cerca. Parte 
integrante da Coleção Conte Mais que 
constitui uma coletânea de histórias educati-
vas infanto-juvenis, de cunho moral elevado, 
destinado a colaborar na formação de uma 
personalidade sadia.  

Vale a pena passar na Livraria e con-
ferir estas obras. Boa leitura! 

 
 

“Temos que trabalhar a mente infanto-
juvenil para ver as coisas do mais alto, 

preparando uma nova geração que ame e 
compreenda.” 

���� Sugestão de Leitura 

 
      Nossa dica é o livro 
“Recordações da Mediunida-
de”, onde de forma ágil e en-
volvente, Yvonne Pereira reve-
la lembranças de sua própria 
mediunidade e vivência como 
trabalhadora mediúnica, apre-
sentando observações sobre 

diversos fenômenos que sentiu e presenciou. 
São diretrizes consistentes para melhor de-
sempenho daqueles que colaboram no campo 
mediúnico, sempre com propósito de orientar e 
esclarecer. Orientada pelo espírito Bezerra de 
Menezes, reúne temas como memórias de 
vidas passadas e sua permanência junto ao 
espírito, sonhos e premonições, consequên-
cias do suicídio e de outras mortes violentas 
nas existências futuras, anjos guardiões, ob-
sessão e letargia, além de elucidar a mediuni-
dade e seus processos. 
 

O livro tem 208 páginas, é editado pela 
FEB, e pode ser encontrado em qualquer livra-
ria Espírita. 

 

Venha para nosso Clube  
Seja um associado 

 
Clube do Livro Espírita - Você pode adquirir 
lançamentos por R$ 15,00 (cada). O Clube do 
Livro é bimestral, e sempre oferece duas op-
ções para sua escolha. Qualquer pessoa pode 
se associar, passe na Livraria de nossa Casa e 
preencha uma ficha. 

 

Clube de Arte – Este Clube tem sempre novi-
dades 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... 

Nossa mãe 
 

Certa mulher existe em nosso mundo, 
Anjo do nosso pão de cada dia, 
Ela foi ver-me quando eu mais sofria, 
Inspirada no Amor puro e profundo. 
Desejo retratá-la e me confundo, 
A palavra terrestre não me guia. 
“Veio estender-me luz e a dor fugia... 
Ao lembrá-la, de bênçãos me circundo”. 
Levantei-me e indaguei: -Ah!... Quem seria? 
Alguém da Terra que eu não conhecia? 
Sei que era um Anjo em estrelas de Luz! 
Um mendigo me disse: - Era Maria... 
Céus!... Eu vira a Nossa Mãe e não sabia. 
Era sim, Nossa Mãe, Mãe de Jesus!.. 
 

Cornélio Pires 
Mensagem psicografada pelo médium Fran-

cisco Cândido Xavier, 21/02/1998. 

 

... & Verdade 

 

Da influência moral do médium 
 
Todas as imperfeições morais são 

outras tantas portas abertas ao acesso dos 
maus Espíritos. A que, porém eles exploram 
com mais habilidade é o orgulho, porque é a 
que a criatura menos confessa a si mesma. 
O orgulho tem perdido muitos médiuns dota-
dos das mais belas faculdades e que, se não 
fora essa imperfeição, teriam podido tornar-
se instrumentos notáveis e muito úteis, ao 
passo que, presas de Espíritos mentirosos 
suas faculdades, depois de se haverem 
pervertido, aniquilaram-se e mais de um se 
viu humilhado por amaríssimas decepções. 

 
O Livro dos Médiuns, Capítulo XX, 

item b228. 
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Evangelho no Lar e no Coração 

 

     “Trabalhemos pela implan-
tação do Evangelho no Lar, 
quando estiver ao alcance de 
nossas possibilidades. (...) 
Trazer as claridades da Boa 
Nova ao templo da família é 
aprimorar todos os valores 
que a experiência terrestre 

nos pode oferecer.”            (Bezerra de Menezes) 

(Busque informações em nosso 

balcão de atendimento) 

 
 
 
 
 

SE VOCÊ NÃO PODE IR AO CENTRO EN-
TÃO, 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 março/2013, recebemos: 109 kg de 
alimentos, 2005 peças de roupas, 110 
pares de calçados, 29 bolsas / cintos, 53 
materiais de higiene e limpeza. Outros 
dona,vos: 191 e R$ 143,00 (doações em 
espécie).  No Bazar foram arrecadados 
R$969,50. 

    
 

“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, agrade-
ça a Deus por esta oportu-

nidade, sorria, abrace. 

      Aproveite este mo-

mento para ser feliz, a 

felicidade é feita de mo-

mentos inesquecíveis. 

Feliz aniversário! 

 

MAIO 
 
02 - Maria Iara Pereira da Silva 

05 - Cláudia Américo 

05 - Madalena da Silva Gomes 

07 - Iris de Souza da Cunha 

08 - Celia Maria Moreira P.F. Evangelista 

08 - Fá,ma Ba,sta de Aguiar 

09 - Deise Figueira Mar,ns 

09 - Luís Carlos Lopes 

10 - Cláudia Márcia dos Santos Costa 

10 - Luiz Felipe Neris Cardoso 

11 - Maria Cris,na GiacomeP Lameirão 

14 - Fá,ma Cris,na Menezes da Silva 

14 - Marcelo Vargas dos Santos 

14 - Maria Luiza Oliveira de Medeiros 

16 - Jandira de Amorim 

16 - Paulo Renato Gomes dos Santos 

17 - Leandro Dias Pinto Guedes 

17 - Nilbe Brilhante Borsato 

18 - Fabiana OQan Araujo de Souza 

19 - Yara Ribeiro Cavalcan, Lemos 

21 - Ediléa dos Santos Lauria 

21 - Maria de Fa,ma Duarte Fernandes 

22 - Hildemberto Nascimento Paiva 

22 - Maria Aparecida Drumond M. Alvez 

23 - Natalia Joseli Correa da Mota 

23 - Tiago Zin Garcia Moura 

25 - Edson José do Nascimento 

26 - Edna Maria Soares da Silva 

28 - Alice Alves Leal 

28 - Laudelino Vaz de Oliveira Filho 

29 - Wilma San,ago 

30 - Marcelo Cerqueira Mendes 

31 - Cris,ano Maciel dos Santos 

31 - Eunice Borges 

31 - Marina de Brito Ferreira 

 

Lembramos que temos um setor 

de “achados e perdidos” aqui em nos-

sa Casa. Não esqueçam de verificar no 

balcão de atendimento. 

A RESPONSABILIDADE é nossa! 

• Não esqueçam lâmpadas acesas, apa-

relhos de ar condicionado, ven,lador, 

ou o data show ligados, se ninguém 

mais vai usar; 

• Não esqueçam de conferir se as por-

tas e portões ficaram fechados, se é o 

úl,mo a sair; 

• Não deixem torneiras abertas, desper-

diçando água; 

• Não desperdicem copos descartáveis, 

se possível usem o próprio copo, ino-

vem; 

• Não abandonem nenhum trabalhador 

sozinho,  sejamos companheiros e 

solidários; 

• Sejamos voluntários. 
 

Colaboremos, o CENTRO ESPÍRITA  
é de todos! 

Na Assembleia 

Geral realizada no 

dia 23 de feverei-

ro/2013, foi apro-

vada a proposta 

de ampliação do 

CELV feita pela Diretoria Colegiada. A 

obra consis,rá, basicamente, na cons-

trução de novas salas no segundo an-

dar, em con,nuação àquelas iniciada na 

Gestão do companheiro Nivaldo Dias. 

Isso permi,rá, além de outros ganhos, 

o remanejamento da Livraria, possibili-

tando assim, a ampliação do Salão prin-

cipal do CELV. 

Esta obra será um grande desafio 

para todos nós, mas, contando com 

todo ,po de apoio e colaboração dos 

companheiros, temos a certeza que 

a,ngiremos o nosso obje,vo, e conse-

guiremos, num tempo breve, mais con-

forto e condições para desenvolvermos 

as tarefas de nossa Casa. 

Pedimos antecipadamente a com-

preensão de todos, pois sabemos dos 

transtornos que uma empreitada deste 

porte ocasiona. (Flávio Peixoto, Diretor 

Administra,vo) 

 

“Preciso é que tudo se destrua para 

renascer e se regenerar.” (LE) 

Diretoria Colegiada do C. E. Luz e Verdade  - (2011 – 2013) 

Atualização das atribuições da  
DIRETORIA DE EVANGELIZAÇÃO DA FAMILIA  

Diretora: Fernanda Portugal / Diretora substituta: Neiva Jardins 
 

A Diretoria de Evangelização é subdivida em dois Departamentos e 
diversos setores: 

1.DE - Departamento de Evange-
lização da Família 

Dirigente: Tayná Seixas 
 

Setores e responsáveis: 
•Evangelização dos Lares -  

Alessandra Oliveira 
•Evangelização Infantil -  

Fabíola Coutinho 
•Evangelização da Mocidade –  

Nathália Del Rey 

•Evangelização de pais -  
Marylin Fonseca 

 
2.DA - Departamento de Arte 
Espírita 

Dirigente: Nathália Del Rey 
 

Setores e responsáveis: 
Teatro - Nathália Del Rey 
Música - Marylin Fonseca 
Poesia – Cátia Martins 
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Notícias do Movimento Espírita 

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 
Aniversariantes 
01/05/1957 – Associação Cristã E. Benefi-
cente. Pç. Taquarana, 65 – Cosmos – 56 
anos; 
07/05/1995 – Confraternização Cristã Auri-
no Costa. Estrada do Taquaral, 42 – Bangu 
– 18 anos; 
16/05/2000 – Casa de Caridade Maria de 
Nazaré. Estrada do Campinho, 79/C – 
Campo  Grande – 13 anos; 
23/05/2007 – Grupo E. Amadeu Ferreti. 
Rua Itápolis, 17, Loja B - Campo Grande – 
6 anos;  
29/05/2004 – Assoc. Beneficente E. Bezer-
ra de Menezes. Est. do Mato Alto, 959 - 
Guaratiba – 9 anos; 
31/05/1936 – C. E. Discípulos de Léon De-
nis. Rua do Cruzeiro, 136 – S. Cruz – 77 
anos. 

           AGENDA DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 

Evangelização dos Pais 
O grupo tem o objetivo de refletir sobre as 
relações familiares com base na Doutrina 
Espírita, reconhecendo a responsabilidade 
da tarefa da educação moral de um espírito 
imortal. Participe! 
Infância & Pais – 15h  
Juventude & Pais – 17h.     
Aguardamos a família espírita para apertar mais 

este laço.  
  

Evangelização infantil nas        reuniões 
doutrinárias 

  A Evangelização infantil, que ocorre duran-
te as reuniões doutrinárias de domingo, 
quartas e sextas-feiras, também já retorna-
ram. Pedimos aos Pais ou responsáveis que 
procurem a evangelizadora de cada dia 
especifico para uma entrevista. 

� � � � 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 MAIO os encontros serão 
nos dias 10 e 24, sempre às 08h. Participe, 
colabore!  

� � � � Aos Dirigentes de Passe do CELV 

Haverá avaliação para todos os Dirigentes 
de Passe, no sábado, dia 11/05, a partir das 

8h30min. 

� � � � 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 plane-
ta. No entanto, para isto, precisamos de par-
cerias, 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 Fra-
ternidade, pois não veicula propagandas que 
disseminam vícios e que colidem com os prin-
cípios espíritas de respeito à vida e de amor 
ao próximo. É por isso que precisa de você. 
Por menor que seja, com a sua contribuição 
estaremos garantindo a nossa missão de 
divulgação dos postulados cristãos-espíritas, 
através da nossa frequência (1.400 KHz-AM) 
e da rede mundial de computadores, no senti-
do de propiciar o progresso moral da humani-
dade. 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 doações à 
Rádio.  

“Somos responsáveis pelos desvios mentais 
que causamos aos nossos semelhantes, devido 
os nossos trajes”.                                                                                     Joanna de Ângelis 

I CONGRESSO FLUMINENSE JURÍDICO 
ESPÍRITA 

 
A Associação Jurídico Espírita do Esta-

do do Rio de Janeiro - AJE RIO, tem o pra-
zer de convidar você para estar presente e 
nos ajudar na divulgação, do I CONGRES-
SO FLUMINENSE JURÍDICO ESPÍRITA, 
que acontecerá no feriado de Corpus Christi 
(30 e 31/05/13 ) na sede da União Municipal 
Espírita de Petrópolis (UMEP), na belíssima 
Região Serrana Fluminense.  

Contará com a presença dos oradores 
Luciano Alencar, Emmanuel Cristiano, Lúcia 
Moyses, Marco Aurélio Bezerra de Melo, 
Carlos José Martins e Geraldo Campetti 
Sobrinho. “Direito de Família e Doutrina 
Espírita” será o tema principal a ser discuti-
do na UMEP. Informações: (24) 2242-5551, 
Rua Casemiro de Abreu, 295 – Centro / 
Petrópolis – RJ. 

AJUDE: AÇÃO CRISTÃ 
VICENTE MORETTI 

 
Você pode ser um sócio ou ajudar levan-

do materiais recicláveis à Instituição (pet, 
papelão, 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  

Convite do 29º CEU A/B - CEERJ 
JORNADA  DA  FAMÍLIA 

  
Tema Central: FAMÍLIA UNIVERSAL 
 
Dia: 24/5  - Sexta-feira – G.E.A.C. João 
Batista 
20 h – Estrada do Engenho. 439 – Bangu 
Exp.:  DEISE CARDOSO 
Tema: Família Contemporânea 
  
Dia 25/5 – Sábado – Ordem Espírita de 
Cecília 
18 h – Rua Dr. Augusto Figueiredo, 2019 – 
Senador Camará 
Exp.:  CLAUDIA COSTA 
Tema: Família Espiritual 
  
Dia 27/5 – Domingo – U.E.D. Bezerra de 
Menezes 
17 h –  Rua da Feira, 768 - Bangu 
Exp.: SÔNIA DIAS 
Tema: Família Universal 

      O DAPSE / 
CELV convida a 
todos para o chá 
beneficente que 
será organizado 
pelo Grupo de 
Gestantes, que 
tem como objetivo 

completar o Enxoval do Bebê que será 
doado para cada gestante ao final do 
módulo. 

Ajude adquirindo um convite, em nossa 
Livraria, se possível, doe qualquer artigo 
para bebê. Sua colaboração será bem 

vinda! 

O chá vai acontecer no domingo,  
Dia 26/05/13, às 16h – aqui no CELV  
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Jovens par:cipem 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.” 

Você já leu este livro?  

Que bicho ainda existe em você? 

 

Autoras: Cristiane Beira & 
Mariana Beira 

 

  Você é orgulhoso? 

Dificilmente responderíamos a 
essa pergunta afirmativamente 
sem nos sentirmos constrangi-

dos... Na maioria das vezes, apressamo-nos com 
a negativa, mesmo sabendo que esse sentimento 
tem causado inúmeras complicações nas relações 
sociais, e que nos faria muito bem, se conseguís-
semos nos livrar dele.  

Para nos desvencilharmos das teia do orgu-
lho, porém, não há outro caminho senão enfren-
tar a aventura do autoconhecimento, que nos 
conduzirá ao porto da tranquilidade e da felicida-
de.  

Por meio de pequenas histórias, breves 
reflexões e uma pitada de brincadeira, o livro 
propõe ao leitor, então, uma viagem ao mundo 
de si mesmo, a fim de descobrir quais as verten-
tes do orgulho ainda o mantém prisioneiro. 

Passe na Livraria e confira. 

Fora da caridade não há salvação 
 

Disse Jesus: 
“Tive  fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; careci de 

teto e me hospedastes; estive nu e me vestistes; achei-me doente e me visitastes; 
estive preso e me fostes ver.” (S. MATHEUS, cap. XXV, VV. 31 a 46) 

 
Quando leio essa passagem lembro-me da música “Dor e Confiança”, 

de Allan Filho, além de ser uma música linda, é cheia de harmonia e nos 
leva a profundas reflexões.  

  Jesus, em todo seu ser, é o amor, e “toda moral de Jesus se resu-
me na caridade e na humildade” (E S E, Cap. 15/item 3), fica claro que não 
existe outra forma de chegar ao Mestre se não for através do amor. Ape-
sar de sermos espíritos imperfeitos, em um planeta de provas e expiações, 
todos temos a necessidade de viver em sociedade, pois é “preciso ter 
olhos de ver e mãos de ajudar” (*); e como exercitar a caridade sem nos 
relacionarmos?  

Falta-nos apenas entender quem é o nosso próximo. Pode ser um des-
conhecido, como na Parábola do Bom Samaritano, o que importa é que 
você conseguiu trazê-lo para os seus sentimentos, sentiu a sua dor e com-
preendeu que precisava de você. Não é preciso que espere uma pessoa em 
situação similar ou em um momento específico de necessidade, mas que 
possamos fechar os olhos da indiferença e abrir os da compaixão. Quantas 
vezes passamos por pessoas sofrendo nas ruas, claramente precisando do 
alimento material, ou apenas do nosso afeto e carinho? Mas estamos com 
pressa! Não possuímos tempo de parar, e ver aquele que poderia ter sido 
o nosso próximo da parábola, se não o tivéssemos deixado passar.  

Fico admirada como é tão simples, porém tão grandioso, o ato de aju-
dar nosso próximo. Infelizmente, colocamos sempre algum obstáculo im-
plausível em nosso dia a dia, deixamos passar despercebidos  os momentos 
onde podemos agir; na maioria das vezes, somos indiferentes à dor e ao 
sofrimento alheio. 

 Jesus, nessa passagem, nos faz um convite para a vida eterna, apenas 
pedindo que sejamos misericordiosos com nossos irmãos, quando diz: “Em 
verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais peque-
ninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes.” 

  Através desse texto, caro amigo, venho convidá-lo para participar 
de uma das atividades da Mocidade Espírita Ezequiel, do CELV: a distribui-
ção de alimentos para moradores de rua. Ela ocorre todo último sábado 
do mês, quando levamos lanches para distribuir aos vários moradores das 
ruas de Campo Grande, mas não levamos apenas os lanches, levamos prin-
cipalmente mensagens de carinho, uma conversa amiga e o mais que eles 
precisarem. Estamos buscando encontrar Jesus através do nosso próximo. 
Junte-se a nós! (Leia o cap. XV, do Evangelho Segundo o Espiritismo) 

 
(Blandina Gonçalves, participa da Mocidade Espírita Ezequiel/ CELV e 

colaborou com esta redação) 
 
(*) música: Dor e confiança (Allan Filho) 

07/05 - Lettícia Luize 
20/05 - Lúcio França 

27/05 - João Vitor Abreu 
28/05 - Pedro Granadeiro  
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.”      Eurípedes Barsanulfo 

MINISTÉRIO SUBLIME 
 
Entre os ministérios de san,ficação moral e espiritual 

que se expressam na Terra, a maternidade se destaca, tornan-
do-se prioritária, por ser instrumento da vida \sica no seu pro-
cesso de evolução. 

(...) Mesmo quando ultrajada, ou esquecido o seu nobre 
significado, é por seu intermédio que a sociedade se faz cons-
,tuída no mundo. 

Comba,da ou sujeitada ao desprezo, enfloresce as vidas, 
ornando-se de frutos sazonados, que são os membros da hu-
manidade de todos os tempos. 

Toda vez, quando a cultura e a civilização enlouquecem, 
agredindo a moral e a é,ca, a fim de que se esboroem os ide-
ais de engrandecimento humano, a maternidade é perseguida 
e o seu valor subme,do ao desrespeito. 

Concomitantemente, a mulher descaracteriza os seus 
sen,mentos e a,ra-se nos resvaladouros da vulgaridade ou no 
cárcere sombrio das sujeições injus,ficáveis. 

 

Não obstante a cíclica e nefasta ocorrência, a maternida-
de é o instrumento através do qual a Divindade proporciona 
esperança e vitória sobre os fatores de degenerescência, facul-
tando o renascimento de Espíritos nobres e missionários, que 
se dispõem a mudar o rumo das existências das criaturas con-
tribuindo em favor do futuro feliz. 

Também, através do seu seio generoso, retornam os cal-
cetas, os vilipendiadores, os criminosos e infelizes, que reco-
meçam a trajetória reparadora nos eitos do sofrimento, que 
ela ampara com renúncia e abnegação. 

Mesmo nos dias atuais, quando o feminismo desvairado 
prejudica a mulher, procurando alterar-lhe o roteiro de eno-
brecimento, a maternidade soergue-a e plenifica-a. 

Ser mãe é mais do que se tornar instrumento biológico 
da reprodução humana. 

É superar-se a si mesma em cada momento existencial, 
transformando-se em círio vo,vo para que nunca falte luz na 
jornada dos filhos queridos. (...) 

Do livro: No Rumo da Felicidade, Divaldo Franco. 

Evangelizando  Espíritos... 
 
“Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem Espíritos 

bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.”  
(A Genese, cap. 18 – item 27) 

 
Ansiamos por um mundo de regeneração, ou pelo menos, um pouco mais feliz! 

Mas reflitamos sobre o que nos diz os espíritos no livro da codificação, A Genese, 
capitulo 18 – A Geração Nova. Reflitamos sobre a importância e a necessidade de 
trabalharmos nossas ações e emoções, em boas atitudes e sentimentos. Todos so-
mos seres em evolução, e, a cada novo dia, observamos, percebemos, captamos ima-
gens e experiências, o que leva à necessidade de senti-las, avaliá-las, incorporá-las e 
expressá-las. 

Como fazer isso? Nossa proposta é com a Arte Espírita, a arte cristianizada, co-
mo nos orienta André Luiz, no livro Conduta Espírita. Da Evangelização de Espíritos 
através da Arte, trazida por Eurípedes Barsanulfo (falaremos mais no próximo mês 
sobre esta proposta) Neste contexto, a arte na Casa Espírita é um poderoso recur-
so de Educação do Espírito. Corrigindo tendências, sensibilizando, possibilitando o 
interesse pelo estudo do Espiritismo, através das artes literárias, da musica, da poe-
sia, do teatro... redirecionando energias em direção a nossa meta: a evolução! 

Considerando o Planeta terrestre uma escola de provação e burilamento,  não 
tardemos  em colaborar e incentivar a arte como um instrumento de evolução para 
um Planeta de Regeneração. Que nós, adultos possamos ter a sensibilidade de traba-
lharmos por nós mesmos, por nossos jovens e crianças, porque, “para que na Terra 
sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem Espíritos bons, encarna-
dos e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.” 

 
Muita Paz. 

(Marylin Fonseca) 

 
Mãe Sozinha 

 
Não lhe zombes da amargura, 
Também foi criança, um dia, 
Brincava, estudava e ria, 
Rosa ao fulgor da manhã; 
Também foi bela e foi pura, 
Hoje, nas mágoas que trilha, 
Podia ser nossa filha 
Assim como é nossa irmã. 
Mãe na dor!... Bendita seja!... 
Escrava de toda hora, 
Honra as lágrimas que chora, 
Nas dores por onde vai!... 
Sem esposo que a proteja, 
Sem arrimo, sem tutela, 
Em Deus que sofre com ela 
Encontra a Bênção de Pai. 
 
Parte do poema, pelo espírito Irene 

de Souza Pinto – Psicografia de  
Francisco Cândido Xavier.  

Livro: Caridade.  
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FRASE DO MÊS 
 
 

“Ditosos os que sofrem e choram! Alegres es-
tejam suas almas, porque Deus as cumulará de 

bem-aventuranças.” 
 

 Santo Agostinho 

Mensagem mediúnica 
 
    1 - Estava aqui pensando, observando a 
beleza da natureza a minha volta, e lembrei 

vários ensinamentos que tenho repetido desde que aqui cheguei. E 
vem à mente, fortemente, a dificuldade que tive e ainda tenho em 
não me envolver com os fluidos que iriam afetar meu comporta-
mento.  Aprender como diferenciar, e modificá-los para que não 
sofresse danos difíceis de retornar ao meu equilíbrio. Meu amigo 
de todas as horas, me aconselhava a ficar atenta a tudo que eu 
provocava e mantinha em minha mente, e sempre modificá-los 
quando percebesse que iria sofrer com esses fluidos errados. Esse 
seria um exercício meu, só meu. Sabia de tudo, mas era muito 
difícil perceber o início para não deixar esses fluidos permanece-
rem comigo por muito tempo, em torno de mim. Difícil? Muito! 
Mas deveria tentar sempre e observar cada vez mais. Meu amigo 
sempre explicava que é nesse cuidado que reside a nossa paz e 
harmonia do corpo. Observar e diferenciar o exato momento que 
nós mesmos ajudamos através de pensamentos e comportamentos 
errados, e com isso os fluidos são alterados em nossa volta e sen-
tiremos os efeitos deletérios dos mesmos. Pensamentos tristes, de 
insatisfações por qualquer coisa, de revolta e muito mais, irão 
turvar nosso campo vibratório, trazendo doenças de vários mati-
zes. E observar, tinha que ser constante, se eu desejasse viver em 
paz. E com esse hábito enraizado em mim por diversas tentativas, 
fui observando, e passei a ficar atenta a tudo. Antes sem naturali-
dade, vigiando sempre, mas aos poucos, observar já fazia parte do 
meu dia a dia. Muito difícil, mas o Pai Amoroso e Bom não iria nos 
deixar sem meios de nós próprios nos ajudarmos. Ele confia em 
nós e na nossa capacidade, temos apenas que insistir, acreditar em 
Sua Bondade e não desistir. Resolvi deixar esse ensinamento tão 
valioso que insisto até hoje, para que todos possam aplicar e tra-
zer, para o dia a dia, a paz e harmonia que tanto almejamos. Dese-
jo que aqueles que lerem, possa ter a fé de que o Pai não nos de-
sampara. Vamos dar as mãos a Jesus, Nosso Meigo Amigo e juntos 
transformar nossas vidas. Ele acredita em nós e nos dá a força que 
precisamos, se a Ele buscarmos. 

 
Simone Milhomens. 

Recebida em reunião mediúnica no CELV,  
no dia 06/abril/2013 

 
 
2 - Louvado seja Deus em seu amor. Que a luz do Divi-

no Mestre Jesus ilumine a todos os filhos em seu labor na Obra do 
Bem. Seria inútil conclamar-vos à iluminação íntima, através do 
estudo e da obra no bem ao próximo. Busquem, no Evangelho do 
Mestre Jesus, o caminho onde nos leva sempre à luz íntima, onde 
o ser encontra a paz que busca, bem como a ferramenta que nos 
propicia a obra do amor. 

São todos vocês, aqui reunidos, recebedores ,nesta obra da 
intercomunicação espiritual com o plano maior, das bênçãos de 
que se fazem necessários. Porém, filhos amados, busquem no re-
colhimento mental, na reflexão dos passos, o itinerário certo a 
cumprir. 

Amor, paz a todos do fundo de minha alma. 
José. 

Recebida no CELV, em 06 de abril de 2013, 
na Reunião Mediúnica Experimental. 

PAIS SEPARADOS 
 
Nós tínhamos um lar... 
Tínhamos alegria de viver... 
O futuro nos sorria e renovava as nossas esperanças... 
Sempre ouvia falar do amor dos pais pelos filhos e sentia uma segu-
rança imensa no amanhã... 
Com o coração pleno de afeto, julgava-me a criança mais feliz do 
mundo. Tinha tudo o que um filho pode desejar: pai, mãe, carinho, 
afeto, ternura... 
Ouvia falar de pais que se separam, que abandonam os filhos... 
Pais vencidos pelo amor próprio que relegam os pequenos, a quem 
deveriam amar e proteger, e se vão... em busca de uma felicidade 
egoísta que não consigo entender... 
Todavia, o tempo passou... 
Os anos se dobraram e, um dia... um dia, que gostaria de apagar da 
memória, eles me comunicaram a triste notícia... 
Desejavam ser felizes... Falaram de incompatibilidade e de ir em busca 
de uma felicidade que eu pensava que habitasse em nosso lar. 
As lágrimas me embargaram a garganta... Era como se o chão se abris-
se e me tragasse num golpe violento... 
Meu pai se foi... Eu o vi arrumando suas coisas com tristeza no olhar, 
mas não entendi porque ele estava triste se a decisão foi dos dois. 
A mamãe não abandonou nossa casa, mas era como se o tivesse feito. 
Passou a buscar sua felicidade individual e eu fiquei por conta própria. 
Para as pessoas eu não fora abandonado, pois nas leis humanas o 
abandono afetivo não está catalogado... 
Passei a buscar nos amigos, também filhos de pais separados como eu, 
o consolo que nunca encontrei... 
Todos sentíamos um vazio na alma que nada podia preencher. E to-
dos tínhamos algo em comum: a inveja das crianças que tinham pai e 
mãe juntos. 
O futuro nos parece incerto... E no amanhã só vemos trevas... 
É tão triste não poder ter junto de nós as pessoas que amamos... 
Na escola aprendi que existe um Deus e que esse Deus atende os 
nossos pedidos... 
Em meu desespero peço a Ele ajuda para continuar amando meus 
pais... 
Que Deus me dê forças para os perdoar, apesar de todas as lágrimas 
que já derramei desde aquele dia... 
Peço a Deus que um dia, quando eles cansarem de ser felizes sem 
mim,  voltem ao lar novamente, para preencher o grande vazio que a 
separação deixou... 
E quando a saudade deles me atormenta peço a Deus para não deixar 
morrer em mim o amor... 
Apesar de tudo, eu ainda acredito no amor... 
E quando eu crescer, vou pensar muito antes de escolher alguém para 
casar comigo e ter filhos, para nunca precisar deixar o lar em busca 
de uma felicidade distante e fazer sofrer aos que me amam... 
Esse foi o tema da lição de casa de um garotinho, filho de pais separa-
dos. Deu ao seu desabafo o seguinte título: Aos meus pais separados. 

*   *   * 
Quem deseja a verdadeira felicidade há que improvisar a felicidade 
dos outros. 
Realizando a segurança e o contentamento dos que nos cercam, 
construímos a nossa própria felicidade. 
 

Redação do Momento Espírita, com pensamentos finais 
colhidos no verbete  

Felicidade, do livro Dicionário da alma, por Espíritos diversos, psicografia de 
Francisco C. Xavier, ed. Feb. 

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 comple-

ta do que é Espiritismo” Deolindo Amorim 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Maio de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Eduardo Jr. 
Ivete Zampa 

Francinete Costa --- 

13 Lei do Progresso. Estado da Natureza. 
L.E., Q. 776 a 785 

Solange Aguiar 
Simone Lima 

Maria Cecília Nelson 

20 Bem e mal sofrer. 
E.S.E., cap. V, item 18 

Joana Laura 
Inês Marques 

Luciene Bahiense Maria Joaquina 

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

Manoel Steves 
Severino Francisco 

Elias de Souza Nogueira 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 A felicidade não é desse mundo. 
E.S.E., cap. V, item 20 

Creusa Branco 
Marilene Soares 

Fabíola Coutinho --- 

08 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Allan de Souza 
Fabíola Coutinho 

Erli Dimas --- 

15 Paixões. 
L.E., Q. 907 a 912 

Osmar Fernandes 
Roberto Maia 

Marilene Soares Aninha 

22 O egoísmo. 
L.E., Q. 913 a 917 

Marisa Ferreira 
Nadja de Castro 

Marylin Fonseca Josélia Bento 

29 A ética da transformação. 
  

Valmir Freitas 
Fabio Ferreira 

Creusa Branco --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Liberdade de pensar. Liberdade de consciência.   
L.E., Q. 833 a 842 

Pires (NELD) 
Nathália Del Rey 

Maria Cecília --- 

09 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Regina Ferreira 
Simone Ferreira 

Sônia do Rosário --- 

16 O ódio. 
E.S.E., cap. XII, item 10. 

Francinete Costa 
Sônia Fonseca 

Ivone Maria --- 

23 Livre arbítrio. 
L.E., Q. 843 a 850 

Denise Neves 
Sônia do Rosário 

Simone Aquino --- 

30 O duelo. 
E.S.E., cap. XII, itens 11 a 16. 

Rosane Peixoto 
Ivone Maria 

Nathália Del Rey --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Ressurreição da carne. 
L.E., Q. 1010 a 1011 

Eduardo Ferreira 
Nilbe Brilhante 

Célia Evangelista --- 

10 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Alessandro Campelo 
Marilene Soares 

Ingrind Tagomori --- 

17 Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. 
E.S.E., cap. VIII, itens 8 a 10 

Ingrind Tagomori 
Íris Duarte 

Dora Rosa Fernando Godinho 

24 Paraíso, inferno e purgatório. 
L.E., Q. 1012 a 1019 

Denise Neves 
Ivonete Belo 

Marilene Soares --- 

31 Escândalos. Se a vossa mão é motivo de es-
cândalos, cortai-a. E.S.E. cap. VIII, itens 11 a 17 

Rosemere Barbosa 
Célia Evangelista 

Íris Duarte Ivonete Belo 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Livre arbítrio. 
L.E., Q. 843 a 850 

Leni Mercia 
Célia Evangelista 

Dora Rosa Alice Alves 

12 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Deise Cardoso 
Alberto Milhomens 

Elias de Souza --- 

19  
O prazer de ser útil. 

  

Marlon Maciel/ 
Fabiola Coutinho 

Felipe Neris 

Simone Lima Madalena Gomes 

26 Parábola da figueira que secou. 
E.S.E., cap. XIX, itens 8 a 10. 

Marcelo Pacheco 
Inês Marques 

Francinete Costa --- 


