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VISITAS EXTERNAS, SEJA UMA VOLUNTÁRIO! 

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

Editorial 

De volta às Bases! 
“A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos 

ensina a fazer todo o bem que precisamos fazer.”  

Emmanuel 

 

A literatura espírita é, sem sombra de dúvida, um recurso valio-
so de esclarecimento e consolação, pois nos revela a amplitude da 
vida em bases racionais, fortalecendo a nossa fé pelo entendimen-
to que ela, literatura, nos proporciona. 

No entanto, a fim de que a nossa leitura seja de todo aproveitá-
vel, nas reflexões necessárias para o nosso progresso, não apenas 
intelectual mas também moral, na medida da nossa transformação 
positiva pelo que aprendemos com a leitura e o estudo, ler não é o 
bastante. 

É necessário discernir. E o discernimento nos será garantido, 
através do estudo da Doutrina Espírita que nos reporta à base, so-
bre a qual todos nós, espíritas, identificamos os princípios básicos 
que esposamos, e sobre os quais depositamos o nosso ideal de a-
prendizado, crescimento e felicidade, na mais pura tradução da 
alegria cristã. 

Temos à nossa frente um grandioso compromisso: o da divulga-
ção da mensagem espírita, tal qual nos foi legada por Allan Kardec. 
Mas, precisamos de fundamentação doutrinária. E somente com a 
leitura e estudo das obras básicas da Codificação conseguiremos 
alcançar este compromisso. 

Comece pelo começo. Parece óbvio, no entanto muitos espíritas 
ainda não leram o primeiro livro da codificação, “O livro dos espíri-
tos”, uma, duas...muitas vezes! O começo? É codificação Espírita. 

 
 

ESPIRITISMO, UMA NOVA ERA PARA A HUMANIDADE! 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

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

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

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

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

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

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min. 
Segundas-feiras – 20h. 
 
• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Terças-feiras— 20h 
Quintas-feiras – 10h30min e 20h. 
 

Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 09h 

Acesse nosso site www.celv.org.br  



Vídeo Divulgação 

 
“MEDIUNIDADE  

    Uma janela para a 
imortalidade” 
 

Em formato de entrevistas, Yasmim Ma-
deira, conversa com expositores e estu-
diosos Espíritas, que oferecem esclare-
cimentos indispensáveis para o entendi-
mento da Mediunidade, alicerçados no 
estudo aprofundado das obras básicas 
do Espiritismo. Alguns deles, Raul Tei-
xeira, Gerson Monteiro, Honório de A-

breu... 
 

Exibição terça-feira, 17/09/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 
 
 
 

 

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

Procure nossa Livraria e se informe. 
 

Confira as novidades 
o nosso site! 

Sugestão de Leitura 

���� Dica do CELVINHO   
 

Tem Espíritos no Banheiro? 
Autora: Tatiana Benites 

Uma nova forma de se 
falar sobre a temática 
espírita, acima de tudo 
com bom humor. Laurinha 
não tem medo de pergun-
tar, investigar e refletir 
sobre diversos temas à 
luz da doutrina espírita, 

ainda que fazendo muita confusão. Movida 
à curiosidade, ela encontra respostas para 
suas dúvidas, num jeito novo de se conhe-
cer o espiritismo: um aprendizado diverti-
do, simples e direto, sem mistérios. 

 

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

���� Dica da Livraria 

“Brasil coração do mundo,   
pátria do Evangelho”  

 
Esclarece as origens 
remotas de formação 
da pátria do Evangelho. 
Analisa fatos da histó-
ria do Brasil, demons-
trando a missão evan-
gelizadora da nação e 
o acompanhamento 
feito por Jesus em seu 
processo evolutivo. A 

partir de impressionantes dados colhidos 
no plano espiritual, tece comentários sobre 
a escravidão, os momentos nativistas, a 
independência, a guerra do Paraguai, o 
Espiritismo e o movimento espírita no Bra-
sil. Explica a missão da pátria brasileira 
como coração espiritual da Terra, eviden-
ciada pela espontânea e enorme acolhida 
que a Doutrina Espírita, codificada por 
Allan Kardec, teve no país, concitando o 
povo à prática do Evangelho de Jesus, a 
fim de irradiar à humanidade a paz e a 
fraternidade 
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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 
 

CONFIRA TODO O SITE E FIQUE POR DEN-
TRO DAS NOTICIAS DO CELV E DO MOVI-

MENTO ESPÍRITA 
FAÇA O DOWNLOAD DO NOSSO 

INFORMATIVO MENSAL. 

Fragmentos de Luz... 

Lugar do socorro 
 

Estará você sofrendo desencantos... 
Varando enormes dificuldades... 
Suportando empeços com os quais 

você não contava... 
O trabalho em suas mãos, muitas ve-

zes se lhe afigura um fardo difícil de carre-
gar... 

Falham recursos previstos... 
Contratempos se seguem uns aos ou-

tros... 
Tribulações de entes amados lhe mar-

telam a resistência... 
A enfermidade veio ao seu encontro... 
Entretanto, prossiga agindo e coope-

rando, em favor dos outros. 
Não interrompa os seus passos, no 

serviço do bem, porque justamente na exe-
cução dos seus próprios encargos é que os 
Mensageiros de Deus encontrarão os mei-
os de trazerem a você o socorro preciso. 

André Luiz/ Do livro Aulas da Vida 

 

... & Verdade 
A Alma depois da morte 

 
Em que se torna a alma no instante 

da morte? 
Volta a ser Espírito, quer dizer, retorna 

ao mundo dos Espíritos, que deixou mo-
mentaneamente. 

A alma depois da morte conserva a 
sua individualidade? 

Sim, não a perde jamais. Que seria ela 
se não a conservasse? 

Não tendo mais seu corpo material, 
como a alma constata a sua individuali-
dade?  

Ela tem ainda um fluido que lhe é pró-
prio, tomado da atmosfera de seu planeta e 
que representa a aparência de sua última 
encarnação: seu perispírito. 

A alma nada leva consigo deste 
mundo? 

Nada mais que a lembrança e o desejo 
de ir para um mundo melhor. Essa lem-
brança é cheia de doçura ou de amargura, 
segundo o emprego que fez da vida. Quan-
to mais pura, mais compreende a futilidade 
do que deixa sobre a Terra.... 

 
O Livro dos Médiuns, capítulo III, itens 149 

e 150 - a e b. 



���� Diretoria de Assistência e 

Promoção Social - DAPSE 

      Agradecemos aos Srs. Associados 
e frequentadores do CELV, pelas 
doações, que visam atender às fa-
mílias acolhidas por nossa Casa. 
Em julho/2013, recebemos: 210 kg 
de alimentos, 3053 peças de rou-
pas, 179 pares de calçados, 19 bol-
sas / cintos, 36 materiais de higiene 
e limpeza. Outros donativos: 124 e 
R$ 45,00(espécie).  No Bazar foram 
arrecadados R$ 1.953,00. 

    
 

“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! 
      Setembro 
01 - Rosane de Sousa A. Peixoto     
03 - Heleni Maria Paulo da Silva    
03 - Paulo Roberto M. de Farias     
05 - Andrés Gabriel Vogel Artenie    
05 - Neiva Jardim Pereira dos Santos     
07 - Celso Resende de Almeida    
07 - Francisca Rodrigues dos Santos     
08 - Telmo José Dias Braga    
10 - Claudia Regina L. de O. Mayrink     
12 - Irany Machado Franco    
12 - Manoel Celestino de Medeiros     
13 - Edson Pereira da Costa    
14 - Luciano Ribeiro Duarte     
17 - Cosme Belizário Batista    
17 - João Campos Fragoso     
18 - Marylin da Silva Fonseca     
19 - Celso Luiz Ferreira Fernandes     
20 - Carlindo Angelo Cardoso     
20 - Cenyr Arnaldo de Araujo     
20 - Ernestina de Souza Silva     
20 - Ingrind Schmidt Tagomori     
21 - Alessandra dos S. Teixeira Vicente    
23 - Maria Noemi Vieira B. Bezerra     
25 - Maria Lucia Gonçalves    
25 - Vicentina Antônia R. de Freitas     
28 - Antonio Carlos da Silva Nogueira    
28 - Antonio Ferreira Evangelista     
28 - Ivonete Coelho Belo    
28 - Marcia Renata Gomes M. de Aguiar     
30 - Altair Ferreira Guedes da Silva    
30 - Fabio do Couto Ferreira 

 
Lembramos que 

temos um setor de 
“achados e perdi-
dos” aqui em nossa 
Casa. Não esque-
çam de verificar no 
balcão de atendi-
mento. 

 

Atividade na Casa Espírita  
 
 Todo Centro Espírita, por força da legislação, 
é uma pessoa jurídica, ou associação religiosa sem 
fins lucrativos, tendo que eleger periodicamente, con-
forme disposto em seu Estatuto, os diretores, ou seja, 
aqueles trabalhadores que se tornam dirigentes administrativos e res-
pondem juridicamente pela Instituição.  
 Se aproxima mais uma vez o momento da eleição em nossa 
Casa, que renovará a Diretoria Colegiada para o triênio 2014 - 2016, 
de acordo com o nosso Estatuto, cap. V, Art. 14º. “A Assembleia Geral 
(AG) é o órgão máximo da Instituição, composta dos associados efeti-
vos, no pleno gozo dos seus direitos, e reunir-se-á sob a forma de As-
sembleia Geral Ordinária (AGO), anualmente no mês de fevereiro, e 
trienalmente no mês de novembro, em dia e hora designados pela 
Diretoria Colegiada, em comum acordo com o Conselho Fiscal (...)”  
 E quem poderá ser votado ou votar para os cargos eletivos? Os 
associados efetivos , em pleno gozo de seus direitos.(Cap. III, artigo 
8º). 

 Para maiores informações e orientações procure a Diretoria ou leia 
no Estatuto de nossa Casa. 

    ���� Você precisa conversar? 

      Importante saber que, nos-
sa Casa oferece atendimento 
fraterno a todos os que dese-
jam conversar, aliviar o cora-
ção, aliviar seus momentos de 
incompreensão, de equívocos. 

Não se sinta sozinho, ou esquecido do Pai mise-
ricordioso. Se precisar, procure este serviço, 
todos trabalhamos em nome do Divino Mestre. 
Procure o balcão de atendimento ou nossa re-
cepção e solicite uma entrevista fraterna. 

Vem aí mais um...  

ALMOÇO BENEFICENTE  

É com imensa alegria que o CELV faz uma 
delícia de convite a todos. 

Domingo, dia 06 de outubro. 
 

Traga a família e convide os amigos para saborear conosco. 
Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV. 
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����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 

Aniversariantes 
06/09/1971 – Associação Divulgadora do 
Livro Espírita. Est. do Realengo, 984 – 
Padre Miguel - 42 anos; 
08/09/1965 – C. E. Apóstolo do Bem. Rua 
Gabriel Bernardes, 30 – Santa cruz – 48 
anos; 
22/09/1993 – C. E. Alvorada Nova. Rua do 
Governo,1040 – Realengo – 20 anos; 
23/09/1947 – C. E. Prece aos Sofredores. 
Rua do Tintureiros,341 – Bangu – 66 anos. 

           AGENDA DO CELV 
               Consulte também nossos murais. 

 UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!UM CONGRESSO EM 4 DIMENSÕES!    
MANAUS MANAUS MANAUS MANAUS ----    CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE ----    JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA JOÃO PESSOA ----    VITÓRIA VITÓRIA VITÓRIA VITÓRIA     
 

 Escolha a  cidade de sua preferência, o Congresso 
será realizado simultaneamente em 4 cidades brasileiras. 
 As inscrições já começaram  e serão encerradas 
quando preenchidas as vagas, ou então no dia 31/12/ 2013. 
As inscrições são realizadas na página do Congresso, ao se 
inscrever defina a cidade onde participará. 
 Novidade! Este ano o valor da inscrição, R$ 120,00 
será convertido em bônus, um vale compras no valor integral 
para uso exclusivo na livraria da FEB. 

 Acesse www.febnet.org.br/4congresso  ou acesse 
nosso site www.celv.org.br  

Novo grupo de ESDE 
Quintas-feiras, às 20h 

 
Para os iniciantes e interessados 

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

Participe e convide os amigos! 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

LIMPEZA & MANUTENÇÃO 

 Voluntários 

Convites do Depto de Multimeios – DMM 

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

No mês de SETEMBRO os encontros 
serão nos dias 13 e 27, sempre às 08h. 

As visitas ao HPA, como tudo começou... 

Por Cosme Belizário Batista 

Conheci o Hospital Pedro de Alcântara através da Rá-
dio RJ,  e fui visitá-lo com dois amigos espíritas do meu tra-
balho (Paulo Creder e Elizabeth Esteves). Na ocasião conhe-
ci Bethânia Buckton (voluntária e responsável pelo setor de 
captação de recursos), pessoa maravilhosa, que nos mos-
trou o Hospital e falou das necessidades prementes. A ma-
neira carinhosa e dedicada de Bethânia e demais voluntá-
rios, mostrando e falando da Casa, emocionou a todos. 
 Sai dali com o firme propósito de ajudar à Instituição 
de alguma forma, principalmente quanto a  motivação à vi-
sitação periódica de nossa Casa e de outros grupos das ca-
sas espíritas. E assim fiz. 
   Levei a proposta para o grupo que visita o Hospital  
Curupaiti, para que fossemos conhecer a Instituição. Então, 
em 15 de dezembro de 2012, fomos ao Hospital. Eu, Sueli 
Baptista Sarmento (minha irmã), Sebastião Amorim, Sr. 
Getúlio Lucio e esposa D. Leda, do grupo de visita a Curu-
paiti, e o Sr. José (frequentador de nossa Casa).  
  Fiquei bastante impressionado com o distanciamen-
to das casas espíritas da principal necessidade da Casa, ou 
seja, visita às internas. Fiquei sabendo, lá, que existe recei-
o, medo e preconceito com esse tipo de doente, o que difi-
culta a aproximação. 
   Então levei a proposta de fazer algo pelo Hospital a 
alguns companheiros do CELV e contei com a adesão e 
comprometimento dos companheiros. Após isso, conversei 
com  Eduardo Ferreira (Diretor de Estudos Doutrinários) de 
nossa Casa, que nos atendeu prontamente e levou a pro-
posta de oficialização das visitas periódicas à Diretoria Cole-
giada do CELV. A mesma foi aceita no mês de junho/2013.  

  

(texto completo em nosso site www.celv.org.br  e mais informa-
ções do HPA no www.hospitalpedrodealcantara.com.br) 
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Aos sábados, 
• 15h - Infância 
• 17h - Mocidade 

 

Evangelização dos Pais/responsáveis  
no mesmo horário. Participem! 

 

A Importância da Oratória na  

Divulgação do Evangelho 

 Cada vez mais se reconhece a importância da oratória 
na evangelização nas casas espíritas. Para tal empreendimento, 
não basta somente saber, é preciso ter sabedoria para transmi-
tir. É através dela que evangelizadores passam aos evangelizan-
dos seus conhecimentos acerca dos ensinamentos do Cristo. 

 A Boa Nova de Deus sempre contou com diversos meios 
de comunicação para se ver espalhada pelos quatro cantos do 
mundo. Quando pensamos no Evangelho, recordamos que a su-
a  primeira forma de divulgação foi através da oratória.  

 E por mais impressionantes que se façam as ferramen-
tas gráficas computacionais da atualidade, nada ainda logrou 
substituir a oratória na tarefa de divulgação da mensagem de 
Deus. Diversos cursos e encontros promovem novas metodologi-
as retóricas que possibilitam aliar a oratória com estas novas 
ferramentas multimídia. 

 Devido à ausência de recursos da época, os discípulos 
do Messias se deixavam tocar pela inspiração superior, e das 
suas bocas simples e humildes saíam raciocínios e conceitos de 
alto padrão moral e intelectual. Cristãos como Estevão, Paulo de 
Tarso, Divaldo Franco e tantos outros têm vindo arrebatar cora-
ções para a sublime tarefa do Bem, espalhando consolo e espe-
rança nos espíritos derrotados do mundo. 

 Jesus trouxe o Evangelho à face da Terra se utilizando 
apenas da Sua palavra inflamada de Amor e de Sabedoria. Na-
da deixou escrito de próprio punho. No entanto, o elevado conte-
údo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida 
gravou-o de tal forma no íntimo das criaturas, que este corolário 
das Leis de Deus tem sobrevivido até hoje, elevando seu campo 
de ação cada vez mais alto. 

(Laura Aguia,  participa da Mocidade Espírita Ezequiel/CELV 

e colaborou com esta redação) 
 

“Quando você ensina, transmite. 

Quando você educa,  disciplina. 

Mas, quando você evangeliza,  

SALVA." 

Amélia Rodrigues 
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Parabéns aos Grupos de Arte Espírita do CELV 

Setembro é mês de comemorar! 

Tua gratidão 
 Há quem traduza a gratidão através do estilo bombásti-
co das palavras, da eloquência dos discursos, dos gestos comovedo-
res que todos tomam conhecimento. 
 Passam como  pessoas reconhecidas, portadoras de méri-
tos e sentimentos comentados. Todavia, tão logo as coisas mudam 
de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses 
imediatos, ei-las desiludidas, deprimidas, frustradas. 
 A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, 
convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agra-
decimento e bem poucas necessidades para solicitações. 
 Seja a tua, a gratidão silenciosa, que opera no bem, por-

que este é o estímulo constante da tua existência. 
 A fidelidade aos compromissos nobres, aos quais aderiste, 
espalhando ondas de otimismo e de esperança; a atitude paciente 
e bondosa ao lado daqueles que se desequilibraram e sentem-se a 
sós; a prece ungida de amor, em favor dos enfermos, dos inquietos e 
dos adversários; a perseverança nas ações relevantes quando outros 
desertaram; o clima mental de fé e de união com tudo e todos, 
sejam as maneiras de expressares gratidão a Deus e à Vida pela 
honra de estares consciente da tua existência e presença no Univer-
so. A tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza a todos 
quantos se acerquem de ti, experimentando a dita de viver. 

 
Psicografada pelo médium Divaldo Franco em  31/03/2011. 

 Grupo Suave Entardecer -  08 Anos 
  
 Neste instante, no calor da emoção que nos inva-
de e acaricia, produzindo a alegria – difícil de verbalizar, 
mas intensa no sentir – somos convidados a escrever um 
pouco do “Suave Entardecer”: grupo formado por Inspi-
ração Divina , para que nos uníssemos sempre mais, no 
calor da maturidade embalada no passar dos anos, das 
muitas experiências vividas, na certeza de que o Pai Mai-
or nunca nos desampara e permanece com Seu olhar 
sereno e amigo a auscultar-nos as necessidades e planejar 
os mecanismos que nos acionarão sempre, no sentido e-
volutivo, exatamente no limite do que precisamos. Nós O 
reconhecemos nos afetos, nas oportunidades de interiori-
zar tantos vestígios de amor que nos vestem a vida, 
quando unidos O sentimos em cada olhar, em cada som, 
em cada viajante que cruza a nossa estrada e diz da fa-
mília que somos pela paternidade desse mesmo Deus de 
Bondade Infinita. 
 Tudo isso faz parte da emoção quando recorda-
mos mais uma inspiração dos prepostos do Pai ao acenar
-nos com o carinho da união, do respeito, da amizade 
crescente, do amparo de mãos que se estendem e acon-
chegam outras, na força de amparar, proteger, cami-
nhar, ...  
 Assim é a paisagem que desenhou e prossegue 
emoldurando o “Grupo Suave Entardecer”, para que 
sejamos os que aguardam, serenamente, o sol do entar-
decer, precisamente com o canto dos pássaros, a alegria 
da grama umedecida, o farfalhar dos galhos bailando à 
brisa que passa, na doce despedida da manhã que o 
tempo já viveu. 
 Suave Entardecer da existência... Que o façamos 
em gratidão ao Pai Maior por tanto que nos tem dado – 
o dia todo, todos os dias – e que nos impulsiona na busca 
do amanhã que não tarda, embora algumas vezes nos 
pareça quase inatingível. 
 (Grupo de idosos no corpo físico, que conta oito 
anos de existência; é como se muitos sinos emitissem suas 
notas em “Graças a Deus”). 

Por Ivete Zampa 

 

 

 

 

 É com muita alegria que comemoramos mais 
um ano de intenso trabalho, e não poderia ser diferen-
te afinal nosso querido mentor é Amadeu Ferretti. 

     Incansável trabalhador da arte, e também divulga-
dor do Esperanto, escrevia e  declamava poemas bri-
lhantemente, co-fundador da Mocidade Espírita Eze-
quiel Então esta foi nossa  forma de homenageá-lo  
em reconhecimento agradecimento pelo o empenho 
de divulgar a nossa querida Arte Espírita. 

       Nosso trabalho que é essencialmente evangeliza-
dor, começa ainda com os pequeninos, incentivando 
novos artistas; passa na Mocidade trabalhando senti-
mentos e emoções; até chegar ao adulto, na maturi-
dade o aprendizado, a união, a amizade e a confra-
ternização. 

         Assim é o GAAF, pequenino na idade, mas bem 
disposto e cheio de ideias como o moço , mas com 
grandes objetivos de divulgar nossa querida Doutrina 
através desta Arte renovadora e impulsionadora a 
evolução espiritual! 

       Parabéns aos atuais integrantes e também aque-
les que já compartilharam conosco do mesmo sonho e 
trabalho. E nosso muito obrigado pelo apoio e carinho 
de todos. 

Família GAAF / CELV  
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Mensagem mediúnica 
 

 

Jamais Perca a oportunidade  
 

Preciosos momentos eu perdi na minha 
vida, rejeitando tudo que me era ofertado para a-
prender ser melhor como gente. 

Hoje corro contra o tempo, procurando 
em todos os lugares um alguém que me faça a-
prender, através do trabalho no bem, mas não me 
sinto pronto também, pois não encontro este cami-
nho que me faça retornar de onde parei. 

Sou uma ave caída, sem ninho, sem abri-
go, procurando galho para pousar. Sou erva dani-
nha, que não sirvo ao pasto, o alimento que faça o 
gado engordar. Preciso aprender a servir, ser útil 
de alguma forma na terra que não servi. Preciso 
urgente de adubo; do amor, do perdão de meus 
irmãos para voltar a caminhar sem bengala, com 
jeito, com o corpo erguido, não cabisbaixo, não 
combalido para ao meu caminho poder voltar. 

Jamais percam oportunidades na vida, 
aproveitem, estudem, trabalhem na lida; não sabe-
mos quando a jornada vai terminar. 

Sigam avante com   fé, confiantes, olhan-
do o Pai que quer dar a força, a fé, a razão, o a-
mor, a paz e o perdão. 

 

Recebida no CELV, na reunião mediúnica do dia 03 de 
agosto de 2013. 

 

Amor e estudo, alavanca para a felicidade 
 
Que a paz do Mestre esteja com todos nós. 
O nosso trabalho cresce à medida que o nosso 
amor e a dedicação fazem parte da tarefa que nos 
propomos a abraçar. 
Estudar com afinco nos torna tarefeiros mais cons-
cientes, mas é preciso deixar que o amor tome 
conta em abundância da tarefa que desejamos re-
alizar. 
A caridade é a verdadeira chave para unir os tare-
feiros do bem nesta oportunidade de evolução do 
Planeta Azul. 
Fé, meus irmãos, é o sentimento que nos alavanca 
para o futuro da humanidade encarnada e desen-
carnada. 
Devemos estar prontos para nos unir ao amor do 
Cristo em qualquer circunstância, seja nesta Casa 
ou fora dela, porque é isso que Jesus espera de 
nós, trabalhadores do bem. 
Muito obrigado irmãos! Jesus conosco. 

Irmão Damião 
 

Recebida em reunião mediúnica no CELV no dia 02 de 
março de 2013. 

Uma reflexão sobre a Jornada Mundial 
da Juventude 

  
Nos dias 22 a 28 de julho de 2013, o Brasil e o mundo 

viveram momentos muito especiais. O Rio de Janeiro foi sede 
de um dos maiores eventos do mundo, a Jornada Mundial da 
Juventude. Criada pelo Papa João Paulo II em 1984, tem como 
objetivo reunir a juventude religiosa a fim de fortalecer valo-
res, engrandecer a fé e ampliar a palavra de Jesus nos cora-
ções do mundo inteiro, especialmente juvenis.  

A humanidade sempre promove eventos, de qualquer na-
tureza. Políticos, musicais, esportivos, comerciais, dentre ou-
tros, buscam atingir seus respectivos objetivos, de acordo 
com os anseios e necessidades de cada um. Esses anseios e 
necessidades refletem o grau de amadurecimento das criatu-
ras, devido às buscas que lhes são peculiares. Muitos visam 
interesses escusos naquilo que promovem, outros trabalham 
em objetivos nobres e elevados, o que demonstra serem, es-
ses últimos, espíritos mais esclarecidos e que trabalham por 
um mundo melhor. No entanto, de todos os eventos que o 
mundo divulga, destacam-se os de natureza religiosa, pois 
embora os demais sejam também de extrema valia quando 
buscam o bem, os religiosos têm em mente Deus e a carida-
de, principais valores da existência física. Essa JMJ que vivenci-
amos em nosso país, proporcionou a todos momentos de 
grande emoção e espiritualidade. Se sempre é positiva a aglo-
meração de pessoas, desde que as mesmas almejem o bem e 
trabalhem pela paz, que dirá dos benefícios quando esse volu-
me atinge níveis incomensuráveis, como contemplamos com 
grande alegria. Pessoas do mundo inteiro embelezando com 
sua cordialidade e alegria as ruas do nosso Brasil, e um espíri-
to de confraternização e gentileza que demonstram um verda-
deiro sentimento cristão. Não apenas no evento em si e suas 
muitas atividades, mas no contato entre os indivíduos, como 
hospedagem nas instituições religiosas, recepções calorosas 
nas próprias residências de muitos, deixando-nos claro que o 
espírito de Jesus está conosco e o sentimento do Evangelho 
se faz sempre presente quando trabalhamos por ele.  

Assim, nos foi possível viver momentos de inconfundível 
beleza e bem-estar. Benditas sejam as confraternizações religi-
osas. Pequenas ou grandes, em qualquer local e de qualquer 
crença. Todas as religiões devem visar o amor e a caridade, e 
essa proposta universal se espraiou luminífera da Jornada com 
a presença do Papa Francisco e, acima de tudo, com a presen-
ça de todos os que acreditam e trabalham por um mundo 
melhor. Incorporemos esse espírito de fé e esperança, e co-
mo ensina o Espiritismo que "Fora da caridade não há salva-
ção", apoiemos tudo o que visa a caridade e a paz, pois mar-
chamos para uma família universal e para uma futura unifica-
ção das religiões, onde prevalecerá o amor a Deus e ao próxi-
mo como valores centrais.  
 

Eduardo do Couto Ferreira (Frequentador e expositor do 
CELV)  

FRASE DO MÊS 
 

"A esperança de um mundo melhor está 
numa juventude sadia, com valores,  
responsável e, acima de tudo, voltada 

para Deus e para o próximo."  
João Paulo II 
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ASSIM É O CENTRO ESPÍRITA... 

ACOLHE, CONSOLA, ESCLARECE E ORIENTA 

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – SETEMBRO de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Ciclo de palestras: 
“Em defesa da vida”. 

Eduardo Jr. 
Ivete Zampa 

Francinete Costa --- 

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

Joana Laura 
Severino 

Maria Cecília Nelson 

16 Civilização. 
L.E., Q. 790 a 793 

Marcelo Pacheco 
Inês Marques 

Elias de Souza Dalva P. 

23 A melancolia. Provas voluntárias. O verdadeiro 
cilício.   E.S.E., cap. V, itens 25 e 26 

Vítor Velasques 
Francinete Costa 

Marília Portela Maria Joaquina 

30 Ciclo de palestras: 
“Allan Kardec e a codificação”. 

José Marques 
Simone Lima 

Maria Cecília --- 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida: 
Viver, o primeiro e maior de todos os direitos” 

Valmir Freitas 
Eduardo Ferreira 

Josélia Bento --- 

11 Natureza das penas e gozos futuros. 
L.E., Q. 965 a 982 

Gelson Paiva 
Osmar Fernandes 

Creusa Branco --- 

18 Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. 
E.S.E., cap. V, item 26 

Josélia Bento 
Fabio Ferreira 

Fabíola Coutinho --- 

25 Penas temporais. 
L.E., Q. 983 a 989 

Eduardo Ferreira 
Roberto Maia 

Marylin Fonseca --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida: 
Poluição Espiritual”. 

Franziska Huber 
Sônia Rosário 

Simone Lima --- 

12 Paixões. 
L.E., Q. 907 a 912 

Nathália Del Rey 
Maria Cecília 

Diana Hasler Marília Freitas 

19 A beneficência. 
E.S.E., cap. XIII, itens 11 a 16 

Marilene Soares 
Ivone Maria 

Célia Evangelista Noêmia Bezerra 

26 O egoísmo. 
L.E., Q. 913 a 917 

Simone Lima 
Luciene Bahiense 

Sônia Rosário Marília Amorim 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida: Depressão 
à Luz do Espiritismo”. 

Allan de Souza 
Edineide Silva 

Célia Evangelista --- 

13 A alma após a morte. Separação da 
alma e do corpo.   L.E., Q. 149 a 162 

Alessandro Campelo 
Ivonete Belo 

Nilbe Brilhante Marlene Macedo 

20 Obediência e resignação. 
E.S.E., cap. IX, item 8 

Célia Evangelista 
Ingrind Tagomori 

Íris Duarte --- 

27 A reencarnação. Justiça da reencarnação. 
L.E., Q. 166 a 171 

Beti Brisse 
Nilbe Brilhante 

Ivonete Belo Edineide Silva 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida: Depressão 
à Luz do Espiritismo”. 

Alonso Santos 
Sebastião Amorim 

Dora Rosa --- 

08 Os obreiros do Senhor. 
E.S.E., cap. XX, item 5 

Renato Mayrink 
Valmir Freitas 

Elias de Souza Risemir França 

15 O poder da palavra. 
  

DAD DAD DAD 

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

Leni Mércia 
Andrés Gabriel 

Inês Marques Alice Alves 

29 Conhece-se a árvore pelo fruto. 
E.S.E., cap. XXI, itens 1 a 3. 

Ingrind Tagomori 
Célia Evangelista 

Luciene Bahiense Clailton Ricardo 


