
ANO XVII  -  NÚMERO 165  -  NOVEMBRO 2013 
Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 — Campo Grande - RJ • Ins,tuição fundada em  10/03/1920 

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 
“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, 
alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos 
à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados pela Divina Providên-

cia.” (Bezerra de Menezes) 

 São veementes e constantes os apelos dos Espíritos em favor da aproxi-
mação dos espíritas para maior eficácia nas abençoadas tarefas espíritas. Preci-
samos valorizar e intensificar esta aproximação. A Doutrina é por si só de gran-
de alcance em favor da Humanidade, mas cada um de seus trabalhadores está 
numa localidade, o que é óbvio e natural. Sentem vontade de estarem juntos, 
mas cada um tem seu compromisso localizado. Porém, é nos eventos e encon-
tros, que o Movimento proporciona, que nos reabastecemos para nossas lutas. É 
um acréscimo de energia. Temos a necessidade do contato físico, do encontro, 
do abraço, da conversa, da troca de idéias, da constatação do valor desta força 
que é a aproximação entre os espíritas.  
 A Causa é muito maior que a Casa. É claro que a dedicação à Casa 
que nos vinculamos é importante e necessária, mas é fundamental que possa-
mos dar nosso esforço também em favor da Causa, pois que esta contagiará 
outros companheiros, esta fortalecerá outros grupos, esta fará o que muitas 
vezes não conseguimos fazer sozinhos. E a Causa Espírita surge com grande 
transparência no Movimento Espírita, que embora feito por homens imperfei-
tos, reflete a dinâmica e os objetivos da Causa.  
 Importante, pois, que nos vinculemos ao Movimento, que não nos fe-
chemos entre as paredes de um Centro Espírita. Mas, que estejamos em contato 
com o Movimento Espírita e também com a sociedade, que participemos de 
suas realizações, que motivemos e levemos nossos grupos a participarem de 
eventos. Lembremos sempre o que nosso querido companheiro Bezerra nos 
disse, nos conclamando à união! 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segundas-feiras – 20h. 
Terças-feiras – 09h e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 09h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Grupo de Apoio às Gestantes 
Terças-feiras – 14h. 
 

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª 
Idade) 
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato). 
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos). 
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato). 
 
• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. (Para jovens e adultos) 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h. 
Juventude & pais - 17h. 
 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min. 
Segundas-feiras – 20h. 
 

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras — 10h30min. 
Terças-feiras — 20h 
Quartas-feiras —  18h 
Quintas-feiras – 10h30min e 20h. 
 

Para quem participa ou participou de outro 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  

 Dia de finados...  

O fenômeno da morte é visto sob múltiplas formas, dependendo da crença, da 
des−crença ou da certeza que cada criatura humana constrói para si mesma.  

Mas, para o Espiritismo, a morte pode ser comparada a uma breve despedida. 
Os que nos deixam na Terra, verdadeiramente não nos abandonam, já que 
para os verdadeiros amores jamais se apaga a chama do afeto.  

Dessa forma, não existe adeus, mas sim um "até breve", pois logo mais tornare-
mos a nos ver, a nos reencontrar, no mundo dos espíritos ou no mundo corpo-
ral. Nossos amores, se não estão conosco, ao nosso lado, permanecem em al-
gum lugar, porque jamais se perde a ponte entre o céu e o coração. 



Vídeo Divulgação 

“As mães de Chico Xavier” 
 

O médium Chico Xavier 
(Nelson Xavier) exerce 
grande influência sobre a 

vida de três mães. Ruth, que 
lida com o vício do filho adolescente; 
Elisa, que tem um marido ausente e vive 
em função do filho de cinco anos; e a 
jovem Lara, que passa por um dilema 
após uma gravidez não planejada. Seus 
destinos mudam drasticamente de uma 
hora para outra, e as três mulheres, que 
vivem experiências fortes e distintas, 
encontrarão o conforto através de Chico 
Xavier. Grande sucesso de bilheteria 
que será exibido este mês, na sala 12. 
 

Exibição terça-feira, 19/11/2013 
* Atenção exibição às 19h30min   

excepcionalmente  
 

Entrada gratuita 

 
 
 
 
 

 

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

Sugestão de Leitura 

���� Dica do CELVINHO   
 

“O Evangelhinho Segundo o Espiritismo ” 
AUTOR: Laura Bergallo 
 

Apesar dos diversos modos de interpre-
tar os ensinamentos de Jesus, de acordo com 
as diferentes religiões que neles se baseiam, a 
moral ensinada pelo Mestre Galileu não deve-
ria ser motivo de discussões. A partir desta 
premissa Allan Kardec, com o auxílio dos espí-
ritos que o acompanhavam em seu trabalho, 
analisa os mais importantes ensinamentos de 
Jesus. Desse modo, surge O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, uma das obras mais im-
portantes da Doutrina Espírita. Inicialmente 
escrito para o público adulto é lançado, agora, 
para o público juvenil com brilhante adaptação 
que apresenta a obra em resumo e numa lin-
guagem mais atual e direta ao jovem que ainda 
não se dispõe, por uma ou outra razão, a se 
aventurar nas mais de 300 páginas do original. 

Passe em nossa Livraria e confira! 
 

 
 

� Dica da Livraria 

“Depois da Morte” 
Autor: Léon Denis 

 

O que ocorre depois da 
morte? A fim de respon-
der à questão, este traba-
lho propõe profundas 
reflexões filosóficas e 
analisa premissas de 
religiões remotas para 
falar diretamente ao cora-
ção dos homens e provo-
car indagações. 

Considerando o Espiritismo uma crença 
baseada em fatos, apresenta a Doutrina Espíri-
ta como instrumento para esclarecer o passa-
do, iluminar antigas informações, unir diretrizes 
que à primeira vista pareciam totalmente con-
traditórias, e abrir a mente e o espírito da hu-
manidade para uma nova caminhada de co-
nhecimento. Editado pela FEB, tem 448 páginas. 

 

 

Fragmentos de Luz... 
 

Com esperança, as fontes caminham 
para a vastidão das grandes águas e, atra-
vés dela, avançamos na Terra do berço 
para as experiências maiores. 

Carlos Augusto 
Do livro: Indicações do Caminho, psicografia      

Francisco Cândido Xavier. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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Confira as novidades do 
nosso site! 

♦Fotos do CELV no menu "Conheça 
CELV" 
♦Ferramenta de pesquisa "Espiritismo 
de A a Z" 
♦Ferramenta de Referências Biblio-
gráficas 
♦Relação de Livros disponíveis para 
empréstimo em nossa Biblioteca 
♦Download de algumas palestras pro-
feridas no CELV e também de nosso 
Boletim 
 

CONFIRA TODO O SITE E FIQUE POR        
DENTRO DAS NOTICIAS DO CELV E DO   

MOVIMENTO ESPÍRITA. 

www.celv.org.br 

... & Verdade 

O culto dos mortos 
 
O culto dos mortos vem de todos os 

tempos, é imemorial, pode-se dizer, e 
instintivo, como é a crença na Imortalida-
de. 

Esse culto, porém, não se limitava 
antigamente a um dia fixado por esta ou 
aquela confissão religiosa. Era um culto 
contínuo e perene que evocava a lem-
brança do ente querido, desaparecido no 
vórtice da morte. 

Foi no ano de 998 que S. Odilon, aba-
de de Cluny instituiu a “Comemoração dos 
finados” para o dia 2 de novembro. 

O “Dia dos Mortos” é como o “Dia de 
todos os Santos”; a instituição daquele é 
um arremedo à instituição deste, por um 
edito do Papa Gregório IV e dos Bispos, 
em 837 fixando o dia 1º de novembro para 
celebração dessa festa. 

Não somos contrário ao “culto dos 
mortos”, mas achamos que essa prática 
deve revestir de um caráter todo espiritual, 
em que o Amor apareça, como verdadeiro 
laço que nos liga aos santos e aos nossos 
queridos mortos. E quando a humanidade 
estiver mais adiantada, mais isenta da 
materialidade que a oprime, havemos de 
ter ocasião de ver esse culto embalsa-
mando todos os lares com a doce prote-
ção dos nossos parentes mortos, bem 
como pelo auxílio constante dos Espíritos 
santificados pela prática do Bem e do 
amor ao próximo. 

Não censuremos aqueles que visitam 
as necrópoles em honra aos seus mortos, 
levando-lhes flores e o testemunho das 
suas saudosas recordações, mas digamo-
lhes: – No recesso do lar, com a serenida-
de da noite se vos congregardes em prece 
na sublime evocação dos entes queridos, 
haveis de senti-los pousando docemente 
sobre a vossa fronte a dizer-vos: “Nós 
vivemos num mundo estreitamente ligado 
ao vosso e vos protegemos; crede na 
Imortalidade, para que suave seja o vosso 
trespasse para estas regiões floridas onde 
vos esperamos. Crede na Vida porque a 
morte nada mais é que uma transforma-
ção para a Espiritualidade.” 

 

Cairbar Schutel, 
Jornal o Clarim, novembro de 2008. 



���� Diretoria de Assistência e Promoção Social - DAPSE 

      Agradecemos aos Srs. Associados e frequentadores do CELV, pelas doa-
ções, que visam atender às famílias acolhidas por nossa Casa. 
  

Em setembro/2013, recebemos: 177 kg de alimentos, 1909 peças de rou-
pas, 116 pares de calçados, 23 bolsas / cintos, 28 materiais de higiene e 
limpeza. Colchas e cobertores, 08. Outros dona,vos: 30, e R$ 95,00 
(espécie).  No Bazar foram arrecadados R$ 1.943,05. 

    
 

“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  NOVEMBRO 2013  

      Celebre a vida, agradeça a 
Deus por esta oportunidade! 

     

Novembro 

 
01 - Denise Loures Pires Lage    

02 - Sonia Maria Sousa da Fonseca    

02 - Valdeci Lopes de Paiva    

03 - Eliana Seixas da Silva    

05 - Domingos José Vaz do Cabo    

06 - Valmir Freitas de Carvalho    

07 - Maria Auxiliadora Bastos Lima    

08 - Luciene Pinheiro Luna    

09 - Guiomar Costa Aleixo    

10 - Eliana de Souza Teixeira Pimenta    

10 - Sebas,ão Moreira    

12 - Ana Lúcia Ferreira Couto    

13 - Dalva Sarmento do Prado    

13 - Luci Jordão de Castro    

15 - Maria Aparecida Guedes da Silva    

17 - Claiton Ricardo da Silva Barbosa    

18 - Luiz de Souza Maciel    

18 - Nivaldo Nogueira Dias    

18 - Sandra Maria Marques Sabag    

19 - Aline Couto Lourenço    

19 - Elza de Souza Leoncio    

20 - Merlyn Mana    

20 - Norma de Medeiros    

22 - Alex de Freitas Rangel    

22 - Vera Lúcia Paes de Sá    

24 - Jairo Pimentel de Andrade    

26 - Iris Duarte de Souza dos Santos    

26 - Meire Lucia da S. do Nascimento    

26 - Taian Brito Monsores    

28 - Maria da Salete M. Marinho    

28 - Roberto Corrêa Maia    

29 - Clelia de Freitas Rangel    

29 - Phillipe Calderal Rosa    

Lembramos que temos um 
setor de “achados e perdi-
dos” aqui, em nossa Casa. 

Não esqueçam de verificar no 
Balcão de atendimento. 

 

Novas eleições no CELV  
  

   Convidamos nossos associados a refletir sobre 

a necessidade e importância de colaborarem com 

nossa Casa em mais esta renovação, que possam sur-

gir novos colaboradores.  

 Mais do que cooperação, que pode ser caracterizada como união 

de mãos para o trabalho, a colaboração é também multiplicação de 

mentes e coração em coesão, que se voltam para um objetivo co-

mum.  Mais informações procure a Diretoria Colegiada. 

 

CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 

 

 A Diretoria Colegiada do Centro Espírita Luz e Verdade, 

em atendimento ao que dispõe o Estatuto do CELV nos Art. 14º 

alínea “a” e Parágrafos 1 e 4 a 12, e Art. 15º, Alíneas “a” e “c” e pa-

rágrafo 1º, através do seu Diretor Administrativo, vem por este 

EDITAL convocar os Senhores Associados efetivos e beneméritos 

no pleno gozo dos seus direitos, para se reunirem em Assembleia 

Geral Ordinária - AGO, em sua sede, à Rua Vitor Alves, nº  226, 

Campo Grande, RJ, no dia 23 de novembro de 2013, às 17:00 ho-

ras em 1ª Convocação, com a presença da maioria absoluta dos As-

sociados, ou às 17h:30min , em 2ª Convocação, com a presença de 

qualquer número dos Associados mencionados acima, para delibe-

rarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:  

1. Eleger a nova Diretoria Colegiada para o triênio 2014 a 
2016; 

2. Eleger o Conselho Fiscal para o triênio 2014 a 2016; 

3. Marcar a posse da Diretoria Colegiada para o dia 1º de ja-
neiro de 2014;  

4. Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, sa-
tisfeitas as prescrições legais, estatutárias e regimentais. 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2013. 

Flávio Palhares  (Diretor Administrativo) 
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Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

Aniversariantes 
01/11/1953 – C. E. Amor à Cristo. Rua Cariacica, 833 – Jd. 7 
de Abril – Paciência – 60 anos; 
09/11/1941 – Assoc. E.  Jesus Nazareno. Rua Seabra Filho, 
415 – Inhoaíba – 72 anos; 
14/11/1940 – C. E. Deus, Luz e Amor. Rua Recife, 137 – 
Realengo – 73 anos; 
15/11/1956 – Agremiação E. Allan Kardec. Rua Jorge Soares 
de Souza, 14 – Pq. S. Jorge –  Seropédica - 57 anos; 
22/11/1946 – Ordem E. de Cecília. Rua Dr. Augusto Figueire-
do, 2019 – Senador Camará – 67 anos; 
30/11/1991 – C. E. Paulo de Tarso. Rua Josefa Domingos da 
Silva,06 – Boa Esperança – Seropédica - 22 anos. 

           AGENDA  & AVISOS DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 

O QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA VÃO FAZER  

NO CARNAVAL? Par&cipe Da... 

35º COMEERJ & 20º ENEFE / 2014   

para toda a Família Espírita 

 Todos os anos, durante o período de Carnaval acontece a 
Comeerj, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado 
do RJ. Em 2014 a confraternização acontecerá de 01 a 05/03/14. 

 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 programação previ-

amente elaborada. 

* TAREFEIROS DO BEM - Espíritas a partir de 21 anos, que estejam participando ativamente, há 2 anos de uma Instituição Espírita.  

Mais informações e inscrições pelo site www.ceerj.org.br/comeerj  - INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ O DIA 30/11/2013 

   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 

Convites do Depto de Multimeios – DMM 

A equipe do DMM faz um apelo para 
que novos voluntários nos auxiliem nes-
ta tarefa. Se você deseja fazer parte 
desta equipe, na limpeza e manutenção 
de nossa Casa, os encontros aconte-

cem a cada quinze dias.  

No mês de NOVEMBRO, os encon-
tros serão nos dias 08 e 22, sempre 

às 08h. 

Vem aí mais uma  

REUNIÃO DE  

TRABALHADORES DO 
CELV 

Domingo, dia 10/11  

recepção às 14h30m. 

Convidada: 
Suely Caldas Schubert (MG) 
Tema:  “Dimensões Espirituais do    

Centro Espírita” 

Listas de Natal/2013 

Já está disponível em nossa Li-
vraria a lista de Natal, para arreca-
dação de recursos para o Natal das 
famílias assistidas por nossa Casa. 
Recorra aos seus amigos e familia-
res. Assim, todos poderão ajudar 
em nome de Jesus. As listas devem 
ser devolvidas até o dia 20 de de-

zembro, 2013.  

Não deixe de buscar a sua, evitando 

despesas para envio pelo Correio. 

Faça uma criança sorrir neste             
Natal 2013 

O Natal está chegando e o DAPSE, como em 
todos os anos, está iniciando sua campanha, nos ofere-
cendo a oportunidade de apadrinhamento de uma crian-
ça. São crianças acolhidas, esperando por nós, pelo 

carinho que podemos oferecer! 

Não deixe de colaborar. Saiba como participar! As fichas 
encontram-se com a direção do Departamento (DAPSE), 

procure a companheira Ana Eller. 

“Tudo o que fizeres a um destes pequeninos é a 

mim que estarás fazendo.” (Jesus). 
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Aos sábados, 
*  15h - Infância 
*  17h - Mocidade 

 

Evangelização dos Pais/responsáveis  
no mesmo horário. Participem! 

“Fé, Esperança e Caridade” 

O homem busca, por diversos caminhos, encontrar a felici-

dade. É o objetivo de cada um de nós. 

Sendo ainda tão ligados aos bens materiais, à vida corporal, 

porém, costumamos pautar a felicidade em  aquisições ma-

teriais e acabamos esquecendo, ou fingindo não perceber, o 

maior objetivo de nossas reencarnações: o aperfeiçoamento 
moral. 

Por estarmos tão longe ainda de uma vida mais espiritual, é 
preciso cultivar virtudes; pensá-las e exercitá-las, a fim de 
que se desenvolvam em nós, passando naturalmente a fazer 
parte de nossa personalidade. 

Conforme nos disse o apóstolo Paulo, três sen,mentos são 
essenciais à evolução interior: fé, esperança e amor. 

A fé é acolhedora. É o meio que usamos para acreditar que 

realmente existe uma saída e que nem tudo esta perdido. Den-

tre esses três sentimentos, ela seria o primeiro passo para 

a nossa evolução, para enfrentar as vicissitudes da vida. Ela 

nos direciona para o bem, mostrando-nos que se acreditar-

mos e tivermos força de vontade, alcançaremos nossos obje-

tivos. 

A esperança está diretamente associada à fé, uma vez que, 

quando acreditamos no poder divino, temos a certeza de que 

tempos melhores virão. Movidos pela força da esperança, 

erguemos-nos e seguimos em frente; independente da gravi-

dade da situação enfrentada. 

E por fim o amor. Sentimento este, que tudo suplanta. Sem 

amor, nenhum gesto teria valor. Só há justiça com amor; a 
caridade é o amor em movimento. Quando este sentimento 

reina não há diferenças, nem inveja, nem rancor. O amor nun-

ca falha; vence sempre. Ele nos liberta do orgulho e do ego-

ísmo, trazendo a verdadeira felicidade. 

“Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperan-

ça e o amor. Porem o maior deles é o amor” (Paulo, 1ª carta 
aos Corín,os, 13:13). (Laura Aguia; participa da Mocidade Espíri-

ta Ezequiel/CELV e colaborou com esta redação) 

 

Quando você ensina, transmite. 
Quando você educa, disciplina. 
Mas, quando você evangeliza,  

SALVA." 
Amélia Rodrigues 

A Evangelização da Infância  
durante as reuniões doutrinárias  

vai mudar! 
  

 Lembramos que, ao término da 
evangelização, as crianças não serão mais, 
encaminhadas para aplicação do passe, os 
pais e responsáveis que desejarem devem 
ir buscar a criança na sala, junto à evange-
lizadora. Lembramos que os passes não 
são obrigatórios e que, durante a reunião, 
todos os frequentadores e trabalhadores 
presentes recebem o passe espiritual. 

 Lembramos também aos pais e res-
ponsáveis que é muito importante que  
levem e busquem suas crianças na sala de 
evangelização, tendo assim a oportunidade 
de conversar com a evangelizadora de seu 
filho(a). 

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 ) 

Ação Mediúnica 
 

Conhecida em todos os tempos da cultura sócio-
histórico-antropológica, na Terra, têm-se manifesta-
do a ação mediúnica através de complexas expres-
sões. 

 
Nabucodonosor, o célebre rei da Assíria, com fre-

quência era visitado por entidades perversas, assu-
mia postura chocante sob a injunção de doloroso fe-
nômeno obsessivo que o maltratava mediunicamen-
te. 

 
Akenathon, o insigne faraó egípcio, inspirado por 

excelentes Numes Tutelares, penetrou, psiquicamen-
te, no mundo espiritual, oferecendo nobre visão de 
Deus, através da deidade Athon representada no 
Astro-rei, que se faz presente em tudo e sustenta a 
vida... 

Pitágoras, iniciado na comunicação com os espíri-
tos, ensinava as técnicas de educação espiritual, no 
seu santuário em Crotona. Domício Nero, déspota e 
alienado, sofria a visita mediúnica da genitora e da 
esposa, que ele assassinara. 

 
Na esfera do Cristianismo, as comunicações eram 

comuns, e o Apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, 
apresentou a "variedade de dons" mediúnicos que se 
encontram presentes nas criaturas. 

 

Francisco de Assis ou Tereza de Ávila, Condorcet 
ou Voltaire, Schumann ou Schiller, para citar apenas 
alguns, foram instrumentos dos Imortais, que lhes 
tangiam as cordas sensíveis da alma, trazendo do 
Mundo Maior as belas páginas de diversificada cultu-
ra e arte que ainda deslumbram e comovem a hu-
manidade. 
 

Psicografada pelo médium Divaldo Franco. 

 

  

Não choreis  
 
 
 

Não choreis os que vão em liberdade 
Buscar no Espaço o luminoso leito 
Da paz, distante do caminho estreito 
Desse mundo de dor e de orfandade. 
 
O pranto é a flor de aromas da saudade, 
Que perfuma e crucia o vosso peito, 
Mas, transformai-o em gozo alto e perfeito, 
Em santa e esperançosa claridade. 
 
Chega um dia em que o Espírito descansa 
Das aflições, angústias e cansaços, 
Dos aguilhões das dores absolutas: 
 
Feliz de quem, na Crença e na Esperança, 
Procura a luz sublime dos espaços, 
Buscando a paz depois das grandes lutas. 
 

Antero de Quental  
(Nascido nos Açores, em 1842, e desencarnado em 1891. É 
vulto eminente e destacado nas letras portuguesas, caracte-
rizando-se pelo espírito filosófico) do livro  Parnaso de Além 
Túmulo - psicografia de Francisco Candido Xavier. 

 

 

 

 

OFICINAS – violão/teclado 

Gostaríamos de esclarecer que não damos aulas de 
violão e teclado no CELV. A oficina que acontece às 
terças-feiras, a partir das 18h, está sob responsabilida-
de do Departamento de Arte/DEF. E, a coordenação 
é feita pelo Grupo de Arte e tem exclusivamente a 
função de preparar novos voluntários que possam 
atuar nesta área. Por isso os interessados, jovens ou 
adultos, precisam ser frequentadores do CELV, estar 
participando da evangelização ou de algum grupo 

de estudo de nossa Casa. 

Além disto os interessados deverão, assim que aptos, 
se prontificarem a prestar serviços voluntários na 

evangelização de nossa Casa. Isso quer dizer: “o pa-
gamento será com o trabalho, retribuindo o que 

aprendeu.”  
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Mensagem mediúnica 

 
 

VINHA DE LUZ 
 

Vinha de Luz, 
Seara do Amor, 
Esse é o Reino 

De Nosso Senhor. 
  

Vamos tomar 
O arado nas mãos 
E plantar muita paz 
Noutros corações. 

  
Caminhemos, assim, 
Servindo ao Senhor, 

Plantando e colhendo 
O fermento do amor. 

 
Recebida na reunião mediúnica no CELV, no dia 08 

de outubro de 2013. 
 
 

ROGATIVA AO MESTRE 
 

Irmãos, elevemos nossos pensamentos ao Mes-
tre dos Mestres, e agradeçamos a Deus por sua 
trajetória. Mestre, o  que nos ensina e exemplifica, 
o que mostra o caminho e corrige a trajetória. Mes-
tre, o que espera com serenidade, que seus pupi-
los atentem e sigam seus conceitos. Mestre,  que 
educa, que argumenta e reflete, mas sempre com 
objetivos sérios e profundos, baseados no amor. 
Ensina e caminha, caminha e ensina. Mestre dos 
Mestres, Jesus! Farol dos imortais, das Falanges 
do Bem, nós te agradecemos por ser Mestre, por 
ser Amor! E te pedimos que ajude e oriente todos 
os pequenos Mestres da jornada, que os ajude a 
serem humildes e serenos enérgicos e incansá-
veis. Senhor! Ajude aos que se sentem sós, e 
mostre a eles a Luz, o rumo certo, o amigo incan-
sável, o Mestre compreensivo. Que Deus ajude e 
abençoe a todos que entendem sua missão de ori-
entar e auxiliar, neste e em todos os recantos do 
planeta. Muita paz!  Irmã Clara”. 
 

Recebida na reunião mediúnica no CELV, no dia 14 de 
outubro de 2013. 

O Estudo da Doutrina Espírita 
 

Um dos grandes diferenciais, e ao mesmo tempo uma das 
maiores características do Espiritismo é o incentivo que nos 
proporciona para o estudo edificante. Esse incentivo se dá por 
conta da necessidade que todos possuímos de conhecer mais 
a fim de viver melhor, e cumprir mais eficientemente a vonta-
de de Deus. Sabemos todos que o mais importante no pensa-
mento cristão é o amor a Deus e ao próximo, e isso está no 
cerne da própria criação, que vive e é organizada em torno 
do sentimento de amor. Não por acaso, nosso Mestre Jesus 
afirmou ser o maior de todos os mandamentos o "amar a 
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo". 
Quando o Espiritismo proclama "fora da caridade não há sal-
vação", em verdade repete as palavras de Cristo em outros 
termos, posto que a caridade é o amor na prática. Na condi-
ção de Cristianismo Redivivo, cumpre as promessas do Con-
solador e dá o rumo de paz de que a humanidade tanto preci-
sa. 

No entanto, apesar de o mais importante na vida ser esse 
amor para com tudo e todos, destaca-se logo após, como 
segunda maior obrigação de todos, o estudo. Estudar mais 
para conhecer mais. E conhecendo mais, servir melhor. Não 
nos referimos ao estudo no sentido acadêmico, dos diplomas 
e certificados terrestres, pois embora sejam também de gran-
de importância, não é o que nos importa aqui. Nessa ligeira 
reflexão, interessa-nos destacar a importância do estudo prin-
cipal, que é exatamente aquele que se dá pela busca pessoal e 
de boa vontade para adquirir conhecimento, especialmente 
das verdades religiosas. O hábito salutar da leitura, a partici-
pação em grupos de estudos, a valorização de programas cul-
turais, as conversas valorosas sobre a vida. Esse estudo, que é 
gratuito e todos temos acesso, é de fundamental importância 
em nossas vidas. Jesus afirmou "conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará", e esse conhecimento se dá pela busca 
de compreensão através do gosto pelo conhecimento. Da 
mesma maneira o Espiritismo diz "amai-vos e instruí-vos" pe-
las palavras do Espírito da Verdade.  

Por essa razão e preocupados com o progresso da huma-
nidade é que os Espíritos protetores nos incentivam a todos 
instante, dando-nos possibilidade de adquirir conhecimentos 
de forma cada vez mais profícua, especialmente nos dias atu-
ais. Se no passado se constituía tarefa difícil adquirir um livro 
ou encontrar resposta para alguma dúvida, hoje, equaciona-se 
muito rapidamente. Livros estão aí a mancheias esperando 
nossa leitura, a preços módicos em livrarias ou para emprésti-
mo em bibliotecas. Isso sem falar dos extraordinários recur-
sos tecnológicos, pois hoje através do computador, dos ta-
blets e da internet, possuímos um conhecimento vastíssimo a 
ser explorado. Podemos ter livros inteiros no computador, lê
-los em leitores digitais ou até mesmo em celulares, e pesqui-
sar qualquer assunto na internet com uma riqueza impressio-
nante, pois qualquer ideia ou palavra que pesquisemos nos são 
apresentados inúmeros sites para pesquisa, tudo de forma 
gratuita. Que fazer então, senão mergulhar nesse mar de 
aprendizado? O CELV como Instituição, através do seu site, 
das palestras públicas e de seus inúmeros grupos de estudo, 
dos quais todos podem participar, nos incentiva e dá a possi-
bilidade de um estudo edificante e maravilhoso, colaborando e 
fazendo que colaboremos todos na construção de um mundo 
melhor. Muita paz. 

Eduardo do Couto Ferreira 
(Frequentador e expositor do CELV)  

FRASE DO MÊS 
 

“Em tudo dai graças a Deus".  
 

Apóstolo Paulo 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – NOVEMBRO de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Influência do Espiritismo no progresso. 
L.E., Q. 798 a 802 

Eduardo Jr 
Ivete Zampa 

Francinete Costa Nelson Gabriel 

11 Advento do Espírito de Verdade. 
E.S.E., cap. VI, itens 5 a 8 

Vítor Velasques 
Inês Marques 

Elias de Souza Virgínia Peixoto 

18 Igualdade natural. Desigualdade das aptidões, so-
ciais e das riquezas.   L.E., Q. 803 a 813 

Wilson Longobuco 
Simone Lima 

Maria Cecília Célia Regina 

25 O que se deve entender por pobres de espírito 
E.S.E., cap. VII, itens 1 e 2 

Nathália Del Rey 
Francinete Costa 

Francisca Brilho Maria da 
Glória G. 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

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

Fabio Ferreira 
Roberto Maia 

Marilene Soares --- 

13 O jugo leve. 
E.S.E., cap. VI, itens 1-2 

Sônia Fonseca 
Marilene Soares 

Creusa Branco Marylin 

20 Duração das penas futuras. 
L.E., Q. 1003 a 1009 

Túlio Marques 
Osmar Fernandes 

Nadja de Castro --- 

27 Consolador prometido. 
E.S.E., cap. VI, itens 3-4 

Sebastiana Salles 
Nadja de Castro 

Marylin Fonseca Gleice 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Felicidade e infelicidade relativas. 
L.E., Q. 920 a 933 

Eduardo Ferreira 
Rosane Peixoto 

Luciene Bahiense --- 

14 Piedade filial. 
E.S.E., cap. XIV, itens 1 a 4 

Creusa Branco 
Sonia Fonseca 

Simone Lima 
  

--- 

21 Decepções, ingratidão, afeições destruídas. 
L.E., Q. 937 e 938 

Nathália Del Rey 
Luciene Bahiense 

Diana Hasler --- 

28 Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? 
E.S.E., cap. XIV, itens 5 a 7 

Simone Lima 
Francinete 

Claudia Marcia --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Celebração a vida. 
  

Edineide Silva 
Marilene Soares 

Célia Evangelista --- 

08 Sexos nos espíritos. 
L.E., Q. 200 a 202 

Ricardo Delamari 
Ivonete Belo 

Ingrind Tagomori --- 

15 Reconciliação com os adversários. 
E.S.E., cap. X, itens 5-6 

Célia Evangelista 
Marilene Soares 

Íris Duarte Edineide Silva 

22 Parentesco, filiação. 
L.E., Q. 203 a 206 

Nilbe Brilhante 
Marlene Macedo 

Dora Rosa --- 

29 O sacrifício mais agradável a Deus. 
E.S.E., cap. X, itens 7-8 

Íris Duarte 
Ingrind Tagomori 

Ivonete Belo Marlene Macedo 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Joanna de Ângelis. 
  

Valmir Freitas 
Leni Mércia 

Dora Rosa --- 

10 Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas.  
E.S.E., cap. XXI, itens 4 e 5 

João Maceió 
Fabio Ferreira 

Elias de Souza --- 

17 Fé, esperança e caridade. 
  

Nathália Del Rey 
& Luciano Vargas 

Eduardo Ferreira Madalena Gomes 

24 O egoísmo. 
L.E., Q. 913 a 917 

Gelson Paiva 
Luciene Bahiense 

Maria Cecília --- 


