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• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Qui-

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     (((((ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))

Luz &
Verdade

Boletim Interno

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Educação Mediúnica (privativa)
Segundas- fe i ras  –  9h e 20h.

• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas- fe i ras – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas - f e i ra s  –  9h .
Quintas - fe i ras  –  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).

• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.

• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.

• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.

• Iniciação ao Espirit ismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

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

•  GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.

•  ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

RÁDIO RIO DE JANEIRO
37 Anos Divulgando o Espiritismo

EDITORIAL

Companheiros,
Uma onda de fraternidade e amor nos envolve profundamente, quando no calendário

humano se aproxima o Natal. Tudo conspira a favor do Bem! Nossos braços, como que
por encanto, se estendem mais facilmente em direção ao próximo. Os apertos de mão,
olhares e sorrisos carinhosos, além dos votos de Paz e Felicidade viram hábito diário. Os
corações emocionados parecem refletir o tilintar dos sinos, anunciando que o Pai está
definitivamente presente em cada partícula do nosso corpo material e espiritual.

É a presença de Jesus em nossa vida! Jesus, o Meigo Mestre de Nazaré, Aquele que,
abraçando a árdua missão de governar o Planeta Terra, marcou com o exemplo do Amor
uma nova era para os homens. Sim, companheiros! O Cristo destruiu barreiras de desa-
mor, desbancou preconceitos e fez refletir sobre o falso poder que ilude a humanidade,
mostrando a todos que nEle teríamos o Caminho, a Verdade e a Vida. Sua trajetória
indelével criou novos rumos, indicou novas posturas. Já não seríamos mais os mesmos.
O calendário humano dobrou-se à Sua importância, à prática fundamentada na Carida-
de e no Amor ao próximo. Passamos a ser os que existiam antes de Cristo (A.C.) e os que
viriam depois dEle. Hoje, ao nos depararmos com os diversos tipos de sofrimento que
assolam a humanidade, temos como eixo norteador a prática amorosa e libertadora do
Mestre Jesus.

Portanto, não resistamos mais ao Bem. Deixemos florescer do nosso âmago esse
grande percentual de Bondade que o Pai em nós implantou. Somos Seus filhos! Somos
irmãos! Eis o maior presente, o melhor benefício que a nós mesmos e ao próximo pode-
mos ofertar: AMOR! Construamos o verdadeiro Natal diariamente, por toda a eternida-
de, saciando a fome e a sede do corpo e do Espírito. Natal é Jesus em ação! É o Mestre
comemorando com a humanidade o seu “aniversário”! Somos nós arregaçando as man-
gas, enchendo o peito de esperança e praticando seus ensinamentos.

Por nós, com Jesus e com o Pai! Feliz Natal de todos os dias!
Nadja de Castro

MENSAGEM MEDIÚNICA
A estrada da evolução é tortuosa, e nossa vida é como um rio que tem que

transpor todos os obstáculos do percurso, e desviar-se de algumas pedras. Entretanto não
devemos desanimar, ergamo-nos e sigamos em frente, porque Jesus nos deu e continua a
nos dar a ajuda necessária, para que possamos ter forças para os combates da vida.

Sejamos confiantes na estrada da vida; certos de que, com o Evangelho do Cristo, roteiro
seguro,  conquistaremos a Paz e o Amor verdadeiros que o Cristo Jesus nos indica em todos
os instantes de nossas vidas.

Muita Paz!
Reunião educação mediúnica - 10/11/08- Médium Rogério

No Natal valem as flores, a prece, a confraterni-
zação, a troca de presentes, a reflexão, o per-
dão, 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.

“Amigos, nós, que fomos agraciados
pelas alegrias, pelas boas irradiações, que,
generosamente, foram emitidas no Cen-
tro Espírita Luz e  Verdade, agradece-
mos sua presença e participação no co-
tidiano de nossas tarefas,bem como pelo
tanto que  conseguimos realizar neste
ano em benefício do próximo. E deseja-
mos que haja caridade ,freqüentemente,
em  seu coração, e,acima de tudo, muita
fé, na etapa que se renova para toda a
humanidade.”

Feliz 2009
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .

Feliz aniversário... Parabéns pra você,
você mereceu renascer, entre tantos mi-
lhões, você mereceu renascer... tenha fé
nesta vida e na vida futura também...

Dezembro
01  -  Sueli Castro Cunha
03  -  Dener Carlos Rainha Moreira
03  -  Irene da Silva Carvalho
03  -  Sebastiana Ribeiro da Rosa
04  -  Bárbara Regina O. da Conceição
06  -  Francisca Brilho Augusto
07  -  Paulo Ricardo Lourenço Alves
09  -  Teresinha de Jesus P.  Abbade
09  -  Zilda Ana de Oliveira Guia
11  -   Fábio  Guilherme  de  Souza
12  -  Natalino Alves Ribeiro
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 R. do Valle
23  -  Sandra Piedade de Souza
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  -  Dalva Silva Corrêa

• Jupiara dos Santos
• Moacir de Oliveira Rodrigues
• Nadia Luiza Faustino de Oliveira
• Valkiria Maria Menezes
Felicitamos aos companheiros (as), que

são Associados do CELV, há mais de dois anos,
e participam de diversas atividades e traba-
lhos de nossa Casa, e que passaram ,a partir
desta data, à condição de Associados Efetivos,
de acordo com o Art. 6, Letra “b”, do Estatuto
do CELV.  Parabéns!

 Sala de Vídeo de férias
Durante os meses de dezembro

e janeiro não haverá exibições na
Sala de vídeo, voltaremos em mar-

ço com novas palestras e seminários espíritas.
Mas o DIV está preparando um Vídeo

Debate para o mês de fevereiro, na primeira
quinzena. Aguardem.

CELVINHO e sua dica de leitura
Nossa sugestão tem tudo a

ver com este mês em que ho-
menageamos o nosso Mestre Je-
sus. O livro tem o nome de

“Antevéspera de Natal” é indicado para os
pequeninos de 05 a 06 anos, de autoria de
Cecília Rocha e Clara Araújo. A obra nos ensi-
na o verdadeiro significado dessa data tão es-
pecial que é o Natal de Jesus.

Em nossa Livraria também tem uma novi-
dade, que é o CD Momento Espírita para
crianças – volume 2. Como o primeiro vo-
lume, este também fará sucesso com os
pequeninos.

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

 Sugestão de Leitura
Com a apresentação do li-

vro Pelos Caminhos de Jesus,
terminamos neste mês a divul-
gação dos livros psicografa-
dos por Divaldo Pereira Fran-
co, sabendo que precisaría-
mos de muito mais tempo
para falar de todos os livros

desse eminente médium e orador.
Neste livro a Instrutora Espiritual Amélia

Rodrigues nos presenteia com narrativas evan-
gélicas, banhadas pela luz das palavras do
Mestre Incomparável, verdadeiros poemas de
ternura, apresentando-nos os colóquios
amoráveis de Jesus com os Seus discípulos e
com o povo, nas regiões verdes e ensolaradas
da Galiléia. Além de 25 capítulos ornamenta-
dos pelo estilo brilhante da célebre poetisa e
literata baiana, desencarnada, esta obra con-
tém aprimorada síntese histórica para facilitar
a compreensão da nobre mensagem da Boa
Nova.

Através destas inesquecíveis passagens da
vida de Jesus iremos seguir pelos Seus cami-

nhos, alcançando, passo a passo, a grande
meta que é a felicidade integral.

“Necessário parar na desabalada corrida
da ‘falta de tempo, para revisar, reconsiderar,
repensar Jesus.

Volver aos Seus caminhos e repercorrê-
los, com reflexão e ternura, é tarefa inadiável.”

 Fragmentos de Luz...
Agora
Agora, eis o momento da melhora que

buscas.
De nada te lastimes. Ontem não mais existe.
De tudo que se foi, só a lição perdura.
Renova-te e caminha sobre o eterno pre-

sente.
Olha o tronco podado lançando ramos

novos.
Não pares, segue e serve. Deus cuidará de ti.

Do livro: Espera Servindo
Psicografia de Francisco Cândido Xavier,

pelo espírito Emmanuel

... & Verdade
Natal
(...) Dizem os Espíritos que na época do Natal,

ao ensejo das comemorações, Jesus se aproxi-
ma da Terra, mas não participa nem se sente
convidado para os banquetes da matéria. Cami-
nha pelas ruas e pelas casas mais simples em
busca dos pobres, dos aflitos, dos abandona-
dos, das crianças desamparadas, levando-lhes
conforto e esperança, estendendo sua miseri-
córdia e refazendo o convite eterno de renova-
ção espiritual: “Vinde a mim todos vós que estais
aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo
que sou brando e humilde de coração e achareis
repouso para vossas almas, pois é suave o meu
jugo e leve o meu fardo” (Mateus, 11:28 a 30).

Na verdade, o Natal não deve significar so-
mente o nascimento de Jesus, em um dia espe-
cífico, diante das datas do mundo, mas, sobre-
tudo, o nascimento do Cristo na consciência
renovada do homem, em qualquer dia, a qual-
quer hora. Que a imagem simbólica do Meni-
no Jesus na manjedoura, renovada a cada ano
pela festa do Natal, possa indicar para nossos
espíritos a necessidade de renascimento e de
transformação interior, o imperativo da mudan-
ça de hábitos e atitudes, o aproveitamento das
oportunidades de crescimento espiritual que
nos são dadas pela percepção da verdade da
reencarnação.

Simbolicamente, Jesus renasce a cada ano,
durante o Natal. As religiões espiritualistas - cris-
tãs comemoram Sua vinda ao planeta, convi-
dando seus fiéis à transformação íntima, mas
poucos são os seguidores que entendem o sa-
crifício feito por esse Ser Superior para nos tra-
zer a verdade. Que possamos comemorar com
Jesus Seu aniversário, interiorizando os valo-
res por Ele ensinados, dividindo com os irmãos
do caminho o amor que une, que redime e que
aperfeiçoa, lembrando de Suas palavras: “Dei-
xo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la
dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão
por mim” (João, 14:27 e 6).

(Boletim do SEI, dezembro 2007)

Novos Associados
• Juliana Alcantara Mesquita
• Rogério Notaroberto da Silva
• Juliana Patrícia de Araujo
• Maria Natalia da Cruz
• Ivson da Silva

       Saudamos aos novos (as) companheiros
(as), e solicitamos que não deixem de compa-
recer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto
3x4, onde  receberão  um  exemplar  do  Esta-
tuto  do  CELV  e  os esclarecimentos a respei-
to de suas contribuições.

AVISO aos nossos ASSOCIADOS

Lembramos aos Senhores Associados
que, de acordo com o Estatuto, o atraso de
12 meses ou mais nas contribuições ,vo-
luntárias, acarretará na perda da condição
de Associado do CELV.

Colaborem, mantendo suas contribui-
ções e endereços atualizados. O CELV pre-
cisa de todos, agradecemos a compreensão!

 Associados efetivados
• Andreia Vitorino Miranda
• Dener Carlos Rainha Moreira
• Edson José do Nascimento
• Glaucia Narciso Pantoja
• Giovanni  Magalhães Silva
• Jorge Goulart de Araujo Junior
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 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Evangelização da Família & DIJ
A evangelização infantil, dos pais e da ju-

ventude, fará um recesso a partir do dia 13/12
e retorna em fevereiro / 2009, no primeiro
sábado, dia 07/02. Aguardamos a família es-
pírita no próximo ano para apertar mais este
laço: O melhor é viver em família, e família
feliz é família com Jesus, evangelize!

 Tarde de Natal com o DIJ
Convidamos a todos para o encerramen-

to de nossas atividades de 2008, que  aconte-
cerá no sábado dia 13/12, ocasião que reali-
zaremos nossa confraternização, às 16hs, com
música e teatro.

 Avisos do DAPSE – Depto de Assis-
tência e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações de
outubro / 2008: 423 kg de alimentos, 1147
peças de roupas, 79 pares de calçados, 33
bolsas / cintos, 198 materiais de higiene e lim-
peza, outros donativos: 64, e R$ 180,85 em
doações em espécie. No Bazar foram arreca-
dados R$ 513,00.

• Cestas das Gestantes
O DAPSE agradece pela colaboração em

doações para as cestas que foram distribuídas
no encerramento das atividades de 2008.
Agradece também a todos que, direta ou indi-
retamente, colaboraram para nosso trabalho
de assistência junto às gestantes.

 Entrega das Listas de Natal
Lembramos aos Srs. Associados que o

prazo para devolução das listas é até o dia 15
de dezembro, 2008, pois as cestas serão en-
tregues antes do Natal. Não sendo possível,
receberemos com gratidão em outra data de
sua conveniência.

Dirigente De Passe, Direção e Expo-
sição Assistência Espiritual.

Se você não pôde comparecer na avalia-
ção do dia 22/11, faça um esforço e compare-
ça em 06 DE DEZEMBRO – sábado, às 17h.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Cadastro de palestrantes espíritas
O Portal Espírita de Divulgação da Sexta

Região, WWW.polo6e16.org,  que abrange o
Movimento de Itaguaí a Padre Miguel, está
oferecendo aos seus usuários a possibilidade
de criar um cadastro de Palestrantes.

Trata-se de um canal aberto entre as Insti-
tuições Espíritas, através dos seus devidos re-
presentantes, e os estudiosos da Doutrina que
se propõem a compartilhar um pouco das suas
experiências.

Como funciona: o palestrante se cadastra
através de um simples formulário. O Portal
entra em contato para verificar os dados. Após
essa verificação, o nome do palestrante entra
na lista, onde o visitante poderá clicar e envi-
ar o seu pedido. Os dados do palestrante,

como e-mail e telefone, não estarão visíveis
aos visitantes. A qualquer momento o
palestrante poderá solicitar a retirada do seu
nome da lista nos enviando um email com o
pedido.

 Inscrições para a 30º COMEERJ &
15º ENEFE 2009

 Ainda há tempo para você participar deste
grande evento espírita ,durante o carnaval,
que é a Confraternização das Mocidades
Espíritas do Estado do RJ. Em 2009 a
Confraternização acontecerá de 20 a 24/02, e
o tema será: “Que fazeis de especial?”.
Todos podem participar, jovens dos 11 aos
25 anos, adultos e crianças, a partir dos 03
anos, que freqüentem o Centro Espírita.
Simultaneamente haverá o ENEFE - Encontro
Estadual da Família Espírita.

Se você tiver dificuldades de fazer sua
inscrição pelo site: www.educacaoespirita.net/
comeerj procure-nos, Eduardo, Fernanda ou
Ricardo. Mais informações em nosso email
div.celv@yahoo.com.br.

A 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, causan-
do sérios prejuízos aos habitantes do orbe.
Por isso acreditamos ser preciso haver alter-
nativas de atividades que estejam de acordo
com os princípios doutrinários do Espiritis-
mo, levando aos jovens que dela participam
incentivos novos e profundos para a
conscientização de seu papel na sociedade
contemporânea e na construção da socieda-
de do porvir.

 “Bíblia do caminho”
Está disponível, na Internet, um site com a

compilação das obras de Allan Kardec e da
lavra mediúnica de Chico Xavier. Chamada
de “Bíblia do caminho”, apresenta ainda ver-
sões do Antigo e do Novo Testamentos. A
vida útil desse programa é de 180 dias, po-
dendo ser baixado de duas formas: por ar-
quivo executável ou zipado. O endereço na
internet é www.bibliadocaminho.com.br. Uma
ótima ferramenta para estudos e apresenta-
ções de divulgação.

 Músicas em esperanto na internet
Com mais de 300 mil visitas por mês, o

portal “Music Express” está disponibilizando
todo o seu conteúdo também em Esperanto.
O portal é conhecido por divulgar trabalhos
de artistas de todo o mundo em arquivos MP3.
Quem quiser fazer uma visita, o endereço é
www.musicexpress.com.br.

 Programas espíritas na TV e na
internet

• Rede TV – aos domingos – 15h/
15h30min, com Divaldo Franco;

• CNT- aos domingos, das 10:30h as 11h
– programa Despertar Espírita;

• TV mundo maior - Sintonize na Parabó-
lica: Satélite: Brasilsat B1 Polarização
Horizontal Freqüência Banda C:
3.963,35 MHz Freqüência Banda L:

1.186,65 MHZ Symbol Rate: 1,328
Msb/s - F.E.C.: 3/4;

• www.tvmundomaior.com.br, para todo
o mundo.

• WWW.tvcei.com, a primeira web TV es-
pírita do mundo.

“E a vida continua...”
Inspirado em livro homônimo de André

Luiz, psicografado por Chico Xavier, o espe-
táculo “E a vida continua...” tem levado mi-
lhares de pessoas, espíritas e não-espíritas,
aos teatros de todo o país. Adaptado por
Cyrano Rosalém e dirigido por Renato
Prieto, que também compõem o elenco, está
sendo encenado em nova temporada no Rio
de Janeiro, onde ficará em cartaz até 22 de
fevereiro de 2009. O local é o Teatro Prin-
cesa Isabel, com apresentações de sexta a
domingo, às 19h30min, e ingresso a R$
30,00.

O teatro fica na Avenida Princesa Isabel,
186, em Copacabana. Mais informações, pe-
los telefones (21) 2275-3346, do teatro, ou
2275-3373, da produção da peça.

 Serviço Espírita de Informação
Quem estiver recebendo o SEI pelo Cor-

reio e desejar recebê-lo só por e-mail, deve
acessar a página www.lfc.org.br/sei e clicar em
“Desejo receber o boletim SEI por e-mail”,
para se cadastrar. O segundo passo é enviar
um e-mail para boletim sei@lfc.org.br, pedin-
do o cancelamento da remessa pelo Correio,
informando nome e endereço. O recebimen-
to do SEI por e-mail representa significativa
economia para o Lar Fabiano de Cristo, insti-
tuição filantrópica responsável pela edição e
distribuição do informativo para todo o Brasil
e exterior

 Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em dezembro o brin-

de será o CD “Arte Nascente” do Grupo GAN
,de Goiânia, que comemora 20 anos. Atuan-
te nas diversas expressões da arte espírita, o
grupo representa o que há de melhor no
movimento de divulgação do espiritismo, atra-
vés da arte.

Você pode adquirir o brinde deste mês,
ou de outros meses, por apenas R$ 15,00
cada.

• Clube do livro – para dezembro as
duas opções são:

“A oração pode mudar a sua vida” (ori-
entação), de José Lázaro  ou “A pétala verme-
lha” (romance), de Octávio Augusto.

 Novidades: Clube do livro
A partir de janeiro de 2009, o clube do

livro “Os Mensageiros” / CELV passará a ser
bimestral, continuaremos com nossa propos-
ta de sempre trazer lançamentos com preços
com um super desconto! Continuaremos com
duas opções para escolha e o brinde, o jornal
Correio Espírita.

A partir de janeiro / 2009 o valor dos li-
vros do clube passará para R$ 12, 00, doze
reais, lembramos que desde janeiro de 2007
o valor não é reajustado. Dúvidas? Procure a
livraria.
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 Instituições aniversariantes de novem-
bro & endereços

• 15/12/1935 – C. E. Jorge de Menezes.
Rua Ariramba, 64 – Realengo – 73 anos

• 25/12/1945 – Grupo E. Luz e Fra-
ternidade. Rua Eugênio Paiva, 79 – Se-
nador Camará – 63 anos

• 25/12/1994 – Abrigo Doce Morada. Rua
Batista, 51 – Morro do Chá – S. Cruz –
14 anos.

Dicas de sites espíritas
• www.bibliadocaminho.com.br (site de

pesquisa e estudos)
• www.tvmundomaior.com.br (tv es-

pírita)
• www.tvcei.com (web tv)
• www.universoespirita.org.br (site

de pesquisa e estudos)
• www.abebm.org.br (centro espírita /

Guaratiba)

Um toque musical

“A influência da música sobre
a alma, sobre o seu progresso
moral, é reconhecida por todo o
mundo; mas a razão dessa influ-

ência é geralmente ignorada. Sua razão está
inteiramente neste fato: que a harmonia colo-
ca a alma sobre a força de um sentimento que
a desmaterializa. Este Sentimento existe em
um certo grau, mas se desenvolve sob a ação
de um sentimento similar mais elevado. Aquele
que está privado desse sentimento, a ele é le-
vado gradativamente: acaba, ele também, por
se deixar penetrar e se deixar arrastar no mun-
do ideal onde esquece, por um instante, os
grosseiros prazeres que prefere à divina har-
monia.” Rossini

Reflexão para o Natal
“Renunciar às comemorações

natalinas que traduzam excessos de
qualquer ordem, preferindo a alegria da
ajuda fraterna aos irmãos menos felizes,
como louvor ideal ao Sublime Natalício.
Os verdadeiros amigos do Cristo
reverenciam-no em espírito”.

(André Luiz – do livro Conduta Espírita)

Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas?

Cadastre-se para receber nosso
informativo e as notícias do

Movimento Espírita.
 div.celv@yahoo.com.br

Visitem nossa livraria!
Já chegaram as agendas 2009

e novos lançamentos de:
DVD‘s, cd‘s e livros.

Compre livros em sua Casa Espírita.

Biblioteca & Sala de leitura
Durante as férias, para alguns, nossa Biblioteca funciona-

rá normalmente na Sala 02, abrindo todos os dias, antes e
após as Reuniões Públicas.

O cadastro é totalmente grátis. Precisamos apenas de uma
foto, cópia de endereço e telefone para contato.

Visite-nos, teremos sempre um livro para seu conforto e orientação.

“O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar”

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Dezembro de 2008
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

07 Jesus e Joana de Cusa. Lucenir Alves Dora -
Maria Luiza Rosa -

14 Jesus o maior psicólogo. Allan de Souza Jaidete de -
William Bastos Oliveira  -

21 Mensagem de Natal:O Centurião Maurício Mancini William -
e o Cireneu. Andrés Gabriel Bastos -

28 A mensagem de Jesus e as DIJ DIJ DIJ
esperanças do novo ano.

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

01 Parábolas de Jesus:”Do Semeador”. Jorge Camacho Maria -
  Lurdes Jordão Isabel -

08 Parábolas de Jesus:”Da Ovelha Franciska Hubber(CEPT) Francinete -
Perdida”. Dora Farias Costa -

15 Parábolas de Jesus:”Dos Talentos”. Joana Laura(CEC) Dalva -
Jandira Amorim Correa -

22 Tema de Natal:”Lembrando Jesus”. Ivete Zampa Maria -
Bete Bard Cecília -

29 Propostas para o ano que se inicia. Maurício Mancini Ana -
Ivete Zampa Eller -

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

03 Parábola Da Previdência:Lucas. Cristina Lucia Erli Sérgio
Cap. XIV itens 28 a 35. Marilene Soares Dimas Inácio

10 Caminhando com Jesus.  Jania Darkson Alan Fabíola dos
Marilene Soares Faria  Santos

17 Jesus e Maria de Nazaré. Nadja de Castro Marylin Solange de
Creusa Branco Oliveira Almeida

24 Mensagem de Natal. Ivete Zampa Marilene -
Wanderley Lima Soares -

31 Reflexões para o NOVO ANO. Eduardo Ferreira Creusa -
Osmar Fernandes Branco -

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

04 Jesus e Bartolomeu: A lição do Adelson José Francinete -
bom ânimo. Lourdes Jordãoi Costa -

11 O sermão do monte: O código Franciska Hubber Maria -
celeste. Magali Brumati Inês -

18 Jesus e Judas:A traição e o perdão. Cleide Arújo Célia -
Inês Marques Evangelista -

25 Mensagem de Natal. Ivete Zampa Magali -
Wanderlei Lima Brumati  -

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

05 O Centurião e o Cirineu. Ingrind Tagomori Alan -
Milton Tagomori Faria -

12 Parábola da Figueira que secou. Rosemere Duarte Cláudia Erli
Ev.Cap.XIX itens 8 a 10. Nilbe Brilhante Costa Dimas

19 Jesus em nossas vidas. Eduardo Ferreira Ingrind Ana Maria
Marilene Soares Tagomori Sanches

26 Parábola do Festim de Bodas. Alan Faria Roberto Lia
Ev.Cap.XVIII itens 1 e 2. Célia Evangelista Maia -


