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Luz & 
Verdade 

ANO XI   –  NÚMERO 94  –  DEZEMBRO 2007 

 

EDITORIAL 
 
            No dia 25 de dezembro, vista o seu Natal com as cores do Amor, com os guisos da 
alegria... e, embalado pela  suave música da Fraternidade, percorra estradas ainda um pouco 
distantes da Divina Fonte, aquela onde jorra a água da Vida. E libere todos os sentimentos 
cristãos, que já conseguiu conquistar. E ame o próximo, ame o Sol, ame as estrelas, ame o 
firmamento. 
            E, a essa distância, volva seu olhar ao nosso planeta. O que consegue ver? Pessoas 
tão distantes, indiferentes umas às outras!... Choro da infância, choro da velhice. O lamento 
da fome, do descaso, a insensibilidade do homem! E tantas outras e profundas dores... 
              Diante disso, nos perguntamos: O que se pode fazer para que a luz brilhe naquele 
olhar?O que se pode fazer para que surjam sorrisos de esperança? Lágrimas de alegria e 
de agradecimentos? Que EU posso fazer? Somente lamentar? Onde está a fé que me 
identifica como seguidor de Jesus? 
               Por alguns segundos faço silêncio dentro de mim, e ouço uma voz que me diz: Ame 
um pouco mais! É exatamente o que nos falta. Precisamos, mais do que nunca, dirigir nosso 
olhar para o Bem Maior, e, a partir dessa consciência, o mundo será luz irradiante, será 
pleno de Paz. Que cada um faça de si mesmo um Feliz Natal, em todos os dias de sua 
existência! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSE DA NOVA DIRETORIA do CELV – 2008/2010 
 

Convidamos todos os Associados e  freqüentadores  do  CELV   para   prestigiar   a  posse  
da nova  Diretoria   e  Conselho  Fiscal  que   se  realizará  no    dia  1º  de  janeiro  de  

2008 ,  ás  17 horas.  À Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. 
 

Boletim Interno 
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No Natal valem as flores, a prece, a confraternização, a troca de presentes, a reflexão, o 
perdão, o abraço, a reconciliação, a renovação da fé, a lembrança dos ausentes. 

Só não vale esquecer do Aniversariante e de praticar o que ELE recomendou. 
NATAL, OPORTUNIDADE DE REUNIR A FAMÍLIA. 

 
Ä Parabéns pra você, nessa data querida... 

 Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs) 
associados (as), para os quais suplicamos a Jesus que lhes dê muita saúde e 

paz! 
 

DEZEMBRO 
01   -   Sueli Castro Cunha 
03   -   Dener Carlos Rainha Moreira 
03   -   Irene  da  Silva  Carvalho 
03   -   Sebastiana  Ribeiro  da  Rosa     
06   -   Francisca  Brilho  Augusto 
09   -   Zilda  Ana  de  Oliveira  Guia 
11   -   Priscila  Fernandes  Branco   
13   -   Arésia  Monteiro  Gomes   
15   -   Eduardo do Couto Ferreira    
15   -   Neyde  Ferreira  Ney   
18   -   Sandra Mara M. de Aguiar de Souza   
21   -   Maria da Conceição Alves de Souza 
22   -   Maria Luisa dos Santos 
 
 

23   -   Sandra  Piedade  de  Souza    
25   -   Maria Iracema  de Melo 
25   -   Sebastião  Amorim da  Cunha 
25   -   Wanderley  Oliveira  Lima  
28   -   Adriana Henriques Cardoso    
28   -   Alberto  Moura  Milhomens  Junior 
29   -   Flávia Celeste G. Menezes Santos 
30   -   Consuelo Ferreira da Silva 
30   -   Maria  Rosélia  Miguel 
31   -   Catia  Helena  Cardoso  Bahia  
31   -   Carmelita  Jacob  Coutinho  Souza   
31   -   Dalva   Silva   Corrêa 
 

 
 
Ä Novos Associados 

Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de 
comparecer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4 ou 2x2, onde receberão um 
exemplar do Estatuto do CELV e os esclarecimentos a respeito de suas mensalidades. 

• Domingos José Vaz do Cabo 
• Ricardo José Teixeira da Silva Júnior 

 
 
 
 

 
AVISO sobre MENSALIDADES 

Lembramos aos Senhores associados que de acordo com o Estatuto, 
 O atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades acarretará a perda da 

Condição de associado do CELV.  
Colabore mantenham suas mensalidades e endereços atualizados.  

O CELV precisa de todos nós!. 
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Ä  História do Espiritismo 
Em outubro de 1861, cerca de 300 volumes de obras espíritas foram 
queimadas por ordem do Bispo de Barcelona. Fato este que ficou 
conhecido como o Auto-de-fé de Barcelona. Dentre os livros apreendidos 
e destruídos destacam-se uma quantidade de O Livro dos Espíritos, O 

Livro dos médiuns e as coleções da Revista Espírita. 
 Apesar de ter obedecido todos os procedimentos legais com a remessa da 
encomenda, não cometendo nenhuma irregularidade, vendo-se diante de tamanha 
arbitrariedade, Allan Kardec consultou os Benfeitores da Humanidade se não seria 
conveniente pedir a restituição, e obteve a seguinte declaração: 
 “Em direito podes reclamar essas obras, e delas certamente, obtereis a restituição, 
dirigindo-se ao Ministro dos assuntos estrangeiros da França. Mas a minha opinião é que 
resultará desse Auto-de-fé um bem maior que não produziria a leitura de alguns volumes. A 
perda material é nada em comparação com a repercussão que semelhante fato dará a 
Doutrina. Compreendes o quanto uma perseguição tão ridícula e tão atrasada poderá fazer 
o Espiritismo progredir na Espanha. As idéias se propagarão com tanto mais rapidez, e as 
obras serão procuradas com tanto mais diligência, quanto as tiver queimado. Tudo está 
bem.”.  
 Realmente, o Auto-de-fé de Barcelona, pela ressonância que teve na Espanha, 
contribuiu poderosamente para propagar as idéias espíritas. 

 
 

Ä  CELVINHO e sua dica de leitura 
    Nossa sugestão tem tudo a ver com este mês em que homenageamos o nosso 
Mestre Jesus. O livro tem o nome “Antevéspera de Natal” é indicado para os 
pequeninos de 05 a 06 anos, de autoria de Cecília Rocha e Clara Araújo. A obra 
nos ensina o verdadeiro significado dessa data tão especial que é o Natal de 
Jesus. Com textos curtos de grande conteúdo espiritual e belíssimas 
ilustrações, possui ainda encarte de atividades e cartela de adesivos.  

Em nossa Livraria há também livros infantis para outras idades que vão despertando 
o interesse pelo hábito da boa leitura, ensinando sobre o Evangelho de Jesus e a Doutrina 
Espírita. 

“A leitura é o caminho mais importante para a educação da criança”. Ruth Rocha 
 
 
 

 
Ä  Sala de Vídeo.  

Devido ao grande número de eventos em nossa Casa e no Movimento Espírita, 
durante o mês de dezembro não haverá exibições na Sala de Vídeo. Mas é só 
nesse mês, em janeiro de 2008, retornaremos com novidades e contamos 
com a sua presença! 
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Ä  Sugestão de Leitura 
Nossa dica desse mês é o livro Sempre é Tempo, escrita pelo 

espírito Eça de Queirós, através da psicografia de Wanda A. Canutti que 
nos mostra a utilização do livre-arbítrio na forma de conduzir as nossas 
vidas. 

França, século XIX. O enredo nos remove a uma propriedade 
agrícola, cujos proprietários, pertencentes à mesma família, vivem ainda 
sob regime patriarcal. O chefe do clã, o avô, detém a autoridade e 

direciona a vida de todos à sua volta. 
É desse ambiente de respeito e de receio que saem cinco jovens moços (irmãos e 

primos). Devidamente autorizados pelo avô e pais, vão para a Capital, a fim de concluir os 
estudos e conseguir diploma nas melhores universidades do país. 

E é lá, longe dos cuidados e da vigilância dos familiares, que seus caminhos divergem, 
conforme interesses e tendências próprias de cada um. Mostrando-se, lá tais quais são: uns 
responsáveis, conhecedores dos direitos e, principalmente, dos deveres; outros, o inverso, 
boêmios, desinteressados dos estudos e fascinados pelo prazer e pelo luxo que a vida 
mundana de cidade grande oferece. 

E é lá, também, que vão colher os frutos da semeadura que fizeram, fazendo-nos 
lembrar que Platão já afirmava com grande sabedoria. “Quem sai do caminho do dever pela 
porta do prazer, nele somente reentrará pela porta da dor”. O livro tem 288 páginas no 
formato 14x21 cm, e é uma publicação da editora EME. 
 
Ä  Fragmentos de Luz... 
Encontro de Natal 

Recolhes as melodias do Natal, guardando o pensamento engrinaldado pela ternura de 
harmoniosa canção. Percebes que o céu te chama a partilhar os júbilos da exaltação do 
Senhor nas sombras do mundo. 

Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a esperança, carregas a névoa 
sutil de recôndita angústia, como se trouxesses no peito um canteiro de rosas orvalhado de 
lágrimas!... 

É que retratas no espelho da própria emoção o infortúnio de tantos outros 
companheiros que foram inutilmente convidados para a consagração da alegria. Levantaste 
no lar a árvore da ventura doméstica, de cujos galhos pendem os frutos do carinho 
perfeito, entretanto, não longe, cambaleiam seguidores de Jesus, suspirando por leve 
proteção que os resguarde contra o frio da noite; banqueteias-te, sob guirlandas festivas, 
mas, a poucos passos da própria casa, mães e crianças desprotegidas, aguardando o socorro 
de Cristo, enlanguecem de fadiga, e necessidade; repetes hinos comovedores, tocados pela 
serena beleza que dimana dos astros, entretanto, nas vizinhanças, cooperadores humildes 
do Mestre, choram cansados de penúria e aflição; abraças os entes queridos, desfrutando 
excesso de conforto, contudo, ‘a pequena distância, esmorecem amigos de Jesus, 
implorando que lhes dê a benção de uma prece e o consolo de uma palavra afetuosa, nas 
grades dos manicômios ou no leito dos hospitais... 

Sim, quando refletes na glória da Mangedoura, sentes, em verdade, a presença do 
Cristo no coração! 
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Louva as doações divinas que te felicitam a existência, mas não te esqueças de que o 
Natal é o Céu que se reparte com a Terra, através do eterno amor que se derramou das 
estrelas. 

Agradece o dom inefável da paz que volta, de novo, enriquecendo-te a vida, mas 
divide a própria felicidade, realizando, em nome do Senhor, a alegria de alguém!... 
 

Do livro: Espírito da Verdade 
Francisco Cândido Xavier pelo espírito Meimei. 

 

... & Verdade 
Natal – suas origens 

Conforme as convenções e o calendário da Terra estabeleceram-se o dia 25 de 
dezembro como sendo a data em que se celebra o nascimento de Jesus. Nos primeiros 
séculos, o Natal era comemorado nos dias 06 de janeiro ou 25 de março. (...) A partir de 
440 a data foi fixada, provavelmente para cristianizar as festas pagãs que ocorriam nesse 
período do ano (Nascimento do Vitorioso Sol, a Saturnália, etc.).  

Francisco de Assis foi o introdutor da idéia do presépio, no século XIII. 
E a “árvore de natal”, de origem germânica, apareceu no tempo de São Bonifácio (o 

Apóstolo da Alemanha, 670-754)... 
A tradição do Papai Noel é atribuída aos alemães, provavelmente em lembrança de um 

bispo – S. Nicolau (séc. IV) que se notabilizou por ser um religioso paciente e caridoso... 
As atuais pesquisas históricas indicam que Jesus não teria nascido em dezembro, 

nem há 2007 anos. O engano ocorreu inicialmente em razão de múltiplos erros, alterações e 
casuísmo da fixação do calendário oficial, incluindo extensão ou supressão de dias e meses. 
(...) 

Nunca seria demais relembrar a Introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo, 
item 1, onde Allan Kardec diz o que mais importa é o ensinamento moral de Jesus, pois não 
se sujeita a controvérsias e nos oferece verdadeiramente a ciência da vida. O Natal 
convencionado no mundo está envolto em tradições e simbolismo, dos quais não participa o 
Espiritismo, o que não afasta o nosso dever de respeitar e reconhecer que na época de 
Natal a sociedade costuma ser envolvida num clima de maior fraternidade. 

Natal Espírita não se relacionaria ao nascimento físico de Jesus, mas sim ao seu 
nascimento “espiritual” em nossas almas. Isto é, o Natal para o espírita é aquele momento 
em que nós nos impregnaríamos da mensagem evangélica, permitindo a Jesus nascer em 
nossos corações, para nos tornarmos o “homem novo”. (...) 

 
 

(Extraído do boletim semanal do SEI – nº. 1340 - se desejar a matéria completa, 
solicite-nos, e-mail div.celv@yahoo.com.br). 

 
 
 
 
 

mailto:div.celv@yahoo.com.br
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@ &   AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
Ä DIJ – Depto de Infância e Juventude 

• Encerramento da Evangelização Infantil – no sábado 08/12 as atividades de 
evangelização/2007 serão encerradas. E, para nos despedirmos de 2007 vamos 
nos confraternizar. Pais e crianças, que estiveram conosco durante o ano, estão 
todos convidados. Pedimos aos papais que tragam um prato de doces ou salgados. 
Participe! 

• Prorrogação nas inscrições da COMEERJ – foram prorrogadas até o dia 09 de 
dezembro, as inscrições para os jovens que desejarem participar da 
Confraternização das Mocidades Espíritas do RJ/ 2008 – período de 02 a 06 de 
fevereiro. Também está prorrogada aos interessados em participar como 
voluntários nos trabalhos durante a confraternização. Tem trabalho para todos, 
como serviços gerais e cozinha. Pegue uma ficha e participe! 

 
Ä  Listas de Natal 

Lembramos aos nossos colaboradores que se possível devolvam as listas até o dia 15 de 
dezembro, 2007, pois as cestas de Natal serão entregues em 22/12, para as famílias 
assistidas durante este ano. 
 

Ä  SOS - Devolução de livros/fitas 
A Biblioteca do CELV pede aos seus associados que se encontra com livros e fitas 
emprestadas fora do prazo para entrega, que, por favor, regularizem sua situação. 
Lembramos aos associados da responsabilidade de cumprir com os prazos para que todos 
tenham a mesma oportunidade de usufruir os empréstimos.  
 
Ä  Voluntário. O DMM precisa de sua colaboração! 

O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e 
manutenção de nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras 
do mês, e também quando houver a 5ª sexta-feira.  

 No mês de dezembro, os encontros serão nos dias 07 e 21/12, sempre às 08h. Se 
você não pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o companheiro 
Elson para maiores informações.  
 
 
Ä  Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 

outubro/2007: 385 kg de alimentos,  878 peças de roupas, 72 pares de calçados, 42 
bolsas / cintos, 384 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 17, e R$ 186,00 
em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 544,00. 

 
Ä  DOM – Departamento de orientação mediúnica 

O DOM agradece a todos os Médiuns pelo esforço, dedicação e colaboração neste ano; 
rogamos a Jesus que continue amparando a todos nós. 
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NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 
 

 
Ä  Um MOVIMENTO muito importante! 

O Movimento Nacional em Defesa da Vida – Brasil sem Aborto foi criado em julho de 
2006 e reúne juristas, cientistas, professores e cidadãos que representam a sociedade 
civil, já possuindo 15 Comitês Estaduais. O Movimento Nacional em Defesa da Vida lançou 
no dia 04 de outubro/2007, na Câmara dos Deputados, em Brasília, uma campanha para a 
coleta de assinaturas contra a descriminalização do aborto no país (Projeto de Lei 
1135/91, onde o aborto deixaria de ser crime no Brasil). A meta é recolher cinco milhões 
de assinaturas, para o que será preciso a participação de toda a sociedade, através de 
seus membros e instituições favoráveis à vida. 

 Pessoas e instituições interessadas em participar da campanha nacional pela coleta 
das assinaturas contra a descriminalização do aborto podem imprimir o formulário para o 
abaixo-assinado na página www.brasilsemaborto.com.br. No site também está disponível 
todas as informações a respeito do Movimento. (extraído do boletim semanal do SEI – nº 
2065) 
 
 
Ä  Divaldo Franco no RJ 

Pelo 5º ano o médium espírita Divaldo Franco, estará em nosso estado promovendo 
mais um Seminário Beneficente, que acontecerá no dia 02 de março de 2008 – domingo, das 
09 às 13hs. O tema será: ”Álcool, drogas, vícios... Como o Espiritismo pode ajudar a evitar 
ou a conviver”. Local: Citibank Hall, informações: www.map.org.br/divaldofranco. 
 
 
Ä  Central de Curativos – PEDE SOCORRO 
 A central de curativos Dr. Bezerra de Menezes funciona exclusivamente com 
voluntários, sem qualquer espécie de remuneração e o material empregado (remédios, 
gazes, etc.) é originário de doações, especialmente das caravanas dos Centros Espíritas do 
RJ, que aos domingos, visitam os doentes internados na antiga colônia de hansenianos, hoje 
Instituto Estadual de Doenças Sanitárias (IEDS). 

A Central de curativos está enfrentando graves problemas para atender aos internos 
e também, aos pacientes externos, que sem condições, procuram estes serviços de socorro. 
Os dirigentes da Central estão lançando um apelo aos cidadãos do Rio e a quem possa 
ajudar, para que enviem, com urgência, alguns dos materiais a seguir: comprimidos Daflon 
500mg, Cipro 500mg, Venalot, Venacur Triplex, Castanha da Índia; pomadas Dermacérium, 
Dermazine, Kolagenase, Dexametasona (ou genéricos desses medicamentos). E também: 
rolos de gaze (de qualquer medida); ataduras de 15, 20 ou 25 cm; rolo de fita adesiva 
(crepe); soro fisiológico; esparadrapo (qualquer medida); álcool de cereais; rolo de gaze-
queijo; luvas cirúrgicas; gorros, máscaras e aventais descartáveis, para procedimento; e 
material de limpeza em geral. (extraído do boletim semanal do SEI – nº 2065) 

A Central de Curativos Dr. Bezerra de Menezes fica na Rua Godofredo Viana, 64 – 
Tanque – Jacarepaguá – CEP 22730-020 Rio de Janeiro, RJ. Outras informações, pelo 

http://www.brasilsemaborto.com.br
http://www.map.org.br/divaldofranco
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telefone (21) 2423-3773 ou através do correio eletrônico novy@globo.com, de Yvon Luz, 
um dos responsáveis por este trabalho. (extraído do boletim semanal do SEI – nº 2065) 

No CELV existe um grupo, que se reúnem em todos os segundos domingos para visitar 
esta colônia e, que poderão encaminhar os materiais para a Central de Curativos, basta que 
sejam deixados com identificação.  
 
 
 Ä  Brinde do CLUBE de ARTE 
 No mês de dezembro, o Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo nos ofertará o CD 
“Acorde Meditando”, do grupo Paraibano ACORDE, com belíssimas músicas instrumentais 
para nosso relaxamento e reflexão. E, para o mês de janeiro/08 o brinde será o DVD 
“Valorização da Vida”, que trará alguns temas como aborto, eutanásia, pena de morte. Com 
palestras de Divaldo Franco, Ana Rosa, André Hatrly, Fábio Silva e Jorge Andréa.  
 A missão do Clube de Arte é amparar Obras Sociais e divulgar o Espiritismo para o 
Brasil e para o Mundo. Suas atividades tiveram inicio em 1998 e já foram distribuídas mais 
de 500.000 obras dentre elas cd´s, livros, vhs e DVDs. O CELV tem parceria com o CLUBE 
de ARTE desde o seu inicio e, você pode adquirir o brinde deste mês ou de outros meses, 
por apenas R$ 15,00 cada basta encomendar. Procure a Livraria de nossa Casa.  
 
 
Ä ENEFE 2008 

Lembramos aos interessados em ir ao Encontro Estadual da Família Espírita / 
ENEFE – acontecerá de 02 a 06/02, que é necessária uma inscrição antecipada, que 
poderão ser feitas até o dia 14/01/2008. A contribuição é de R$35,00 para 
adultos/jovens, e de R$ 15,00 para as crianças até 10 anos, que se destina a cobrir todas 
as despesas durante o período do encontro, incluindo almoço. As fichas podem ser 
adquiridas na Livraria do CELV, com o dirigente do DIJ/CELV – Eduardo ou pelo endereço 
div.celv@yahoo.com.br. 

COMEERJ e o ENEFE são encontros realizados durante o período do carnaval, 
quando, a atmosfera terrestre é envolvida por ondas mentais em desequilíbrio emitidas por 
mentes encarnadas e desencarnadas, causando sérios prejuízos aos habitantes do orbe. Por 
isso acreditamos ser preciso haver alternativas de atividades que estejam de acordo com 
os princípios doutrinários do Espiritismo. Participe! 
 
 
Ä  Endereços do Movimento Espírita  

• C. E. Amor, Verdade e Caridade – Av. Itaguaí, 222 – Bairro do Engenho / 
Itaguaí 

• C. E. Ernesto Fagundes Varela – Rua Camélia Duarte, 14 – Sepetiba 
 
 
Ä  Instituições aniversariantes 
• Abrigo Doce Morada (Santa Cruz) - 25/12/1994 – 13 anos 
• Grupo E. Luz e Fraternidade (S. Camará) – 25/12/1945 – 62 anos 

 

mailto:novy@globo.com
mailto:div.celv@yahoo.com.br
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VENHA PARA O NOSSO CLUBE 
Clube do livro espírita “Os Mensageiros” 

 
DEZEMBRO 

• Quarto Crescente (romance) 
 

• Kit infantil 
(Cartilha do bem & Criança quer saber) 

 
Com R$ 10, 00 você adquire um lançamento espírita. 

Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita 
 

 
 

 
 
 
 
MENSAGEM MEDIÚNICA 
 
 A caminho da luz. Andar sobre a luz. Falar sobre a Luz. Conhecer a Luz. Luz que 
ilumina a luz do sol, a luz da lua, a luz do saber, a luz do amor, a luz da caridade, do bem, da 
esperança e da fé. 

Amigos que busquemos a luz!  A luz de Deus, a luz do Mestre Jesus. Tudo está 
voltado para a luz, o mar, os riachos, as flores os animais. O Homem é o único que foge da 
luz, que vive nas trevas, trevas que se exteriorizam pela incompreensão, pela ignorância, 
pela maldade, pelo desamor. 

Sabemos “Que o amor cobre uma multidão de pecados”. 
Por isso o amor é luz, que brilhe a vossa luz, palavras de Jesus, se ele nos convida a 

fazer brilhar a nossa luz, isso significa que temos luz, somos luz, e por que há treva e noite 
em nossas vidas? “Buscai e achareis”, busque a vossa luz.  

Meus Irmãos quando a luz brilhar em todos nós, o mundo será melhor, será bom, 
haverá paz alegria e felicidade. Mas, não podemos, não devemos esquecer que tudo isso 
começa em nós, está em nós, só nós podemos, só nós devemos, só cabe a nós. 
Pensemos nisso. Deus quer, basta que queiramos. 
Muita Paz. 

 
 

Psicografia recebida em reunião de desobsessão em 21/08/07 - médium Leiva. 
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Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 
Novo e-mail: div.celv@yahoo.com.br 

 
 
 
 
 
 

Expediente: 
Diretor: Nivaldo Dias 

Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira. 
Revisão: Célia Evangelista 

Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV. 
 

 
 
 

Nossos sinceros agradecimentos a todos que 
direta ou indiretamente colaboraram para que 

nossos objetivos fossem alcançados durante este 
ano que finda, o CELV agradece fraternalmente. 
Que as alegrias do Natal permaneçam em nossos 

corações em 2008!  

mailto:div.celv@yahoo.com.br

