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

• 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 da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.

Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
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
Domingos – 10h30.
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.
Quintas-feiras - 20h.

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

Quartas-feiras – 9h (Semanalmente).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL
Partindo do princípio de que fomos criados simples e ignorantes destinados à perfeição, e

de que somos todos iguais perante Deus, precisamos viver este estado de igualdade com amor,
reavaliando nossa postura diante de todos e da vida.

Aqui na Terra, trazemos muitas das vezes o corpo macerado pelos golpes da nossa própria
ignorância, causando-nos dores e sofrimentos. Nos encontramos também reunidos com a
finalidade de evoluirmos por meio da vivência do amor.

E para que possamos contribuir na elaboração de um mundo melhor, onde reine a paz, a
alegria, a fraternidade, devemos reger nossas atitudes com equilíbrio, usar o sentimento e a
razão. Pois, quando agimos amorosamente em face de qualquer situação, obtemos um resultado
favorável.

Quando compreendemos, antes de julgarmos, o motivo pelo qual levou tal criatura a
cometer algum deslize, isso significa amor...

Quando aceitamos as diferenças dos nossos semelhantes sem preconceitos, isso é amor...
Quando socorremos alguém que passa por momentos conflituosos, emprestando tão somente

os nossos ouvidos para que ele desabafe, isso também é amor...
Que possamos, através do trabalho no Bem, da renovação íntima, da prática do Evangelho,

nos igualar ao patamar de evolução espiritual do Nosso Mestre.
O calendário da Terra encerra mais um ciclo, mas somos espíritos imortais. Que nossas

intenções para o próximo ano sejam as melhores, a paz comece em cada um de nós! Lembremos
o que afirma Kardec: “Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos
esforços que emprega para domar suas más inclinações” (E.S.E, cap. 17, item 4 – os bons
espíritas)

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

Feliz 2010

Participem do ABAIXO-ASSINADO: “TVCEI na SKY e na NET”
Espíritas de todo o Brasil se organizaram e lançaram esta campanha. A meta é chegar a 100
mil assinaturas. Ainda são 10.000 assinaturas. Participe você também, mesmo que não seja

assinante.  Divulgue para seus amigos. Acesse: www.euconcordo.com/tvcei

MENSAGEM MEDIÚNICA

Abra a porta coração,
Deixe o amor entrar.
Não o feche meu irmão,
Para aos outros, poderem amar.

É este o sentimento mais belo
Que faz a alma brilhar;
É a cor das flores tão lindas
Que nos leva a admirar.

É o perfume do orvalho
Na relva florida ao luar,
Que nos envolve em brandura
Querendo nela deitar.

É o toque suave das mãos
Das mães que fazem acariciar
O filho querido em ternura
Fazendo-o acalentar.

Não deixe de sentir este amor
Que nos faz a todos alcançar
O cume do pico mais alto
Que possamos imaginar.

Somos todos filhos de Deus,
Nosso Pai, que nos fez criar.
Para sentirmos este amor
Para um dia a Ele voltar.

O amor é o pão que alimenta,
Não nos faz fraquejar;
É a água que mata a sede
Da alma que se faz chorar.

Se envolva neste sentimento tão doce,
Qual mel do favo a jorrar
Alimentando a todos que colhem
Sem escolher a quem vai adoçar.

(Reunião de socorro espiritual médium Roberto – 08 de setembro de 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.. . .

“Parabéns pra você, que mereceu renascer,
entre tantos milhões, você mereceu renas-
cer... tenha fé nesta vida e na vida futura
também...”

Dezembro
03  -  Dener Carlos Rainha Moreira
03  -  Irene da Silva Carvalho
03  -  Sebastiana Ribeiro da Rosa
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  -  André Wagner Lopes Marcheni
12  -  Natalino Alves Ribeiro
13  -  Aresia 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 S. Rosa 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  -  Dalva Silva Corrêa

Associados novos
• Patrícia de Souza  Lima  Santos
• Sergio de Matos  Carvalho
• André Wagner Lopes  Marcheni
• Lindenberg  Dias de  Andrade
• Ana Lívia de  Almeida  Motta
Saudamos os novos companheiros, e so-

licitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,
onde receberão um exemplar do Estatuto do
CELV, e os esclarecimentos a respeito de suas
contribuições. Sejam bem-vindos!

 Sala de vídeo de férias
As exibições no CELV estarão de

férias. Durante os meses de dezembro/
09 e janeiro/10, não haverá exibição.

A Vídeo divulgação é um projeto que existe
há mais de cinco anos, e que proporciona uma
grande oportunidade de conhecer mais a Dou-
trina Espírita, através de palestras, seminários e
filmes espíritas, todos os filmes são de nossa
Locadora. A entrada é gratuita e ocorre duas
vezes por mês, às terças-feiras, às 20h. Todos os
meses escolhemos um tema diferente.

 CELVINHO e sua dica de leitura
É Natal! Tempo de renovação.
Nossa dica neste mês está em

dois livrinhos que falam do Natal
com Jesus:

O primeiro chama-se: “Um Natal muito
especial”. Contém cinco contos dos amigos
que viram bem de pertinho o nascimento de
Jesus: Os três reis magos, O jumentinho, A

vaquinha, A ovelhinha e A estrelinha. Fala de
amizade, alegria em ser útil, companheirismo
e muito mais. Colorido e ricamente ilustrado.
Acompanha um móbile para recorte e monta-
gem para enfeite de Natal. (de Ane Amorim e
Azir Arad / espíritos diversos)

Nossa segunda dica é para: “Natal de
Sabina”. História edificante, que só poderia
ter brotado das fontes inspiradoras de Chico
Xavier, o poeta que nos ensina a viver alegres,
semeando boas plantas, a fim de podermos
colher bons frutos. Só o grande Chico sabe
como podemos atirar fora o rancor que perver-
te nossas almas. (espírito Francisca Clotilde)
 “A leitura é o caminho mais importan-

te para a educação da criança”.

 Sugestão de Leitura

“No roteiro de Jesus”,
traz uma coletânea de textos
retirados de várias obras assi-
nadas pelo Espírito Humberto
de Campos (ou seu pseudôni-
mo Irmão X), psicografadas
por Francisco Cândido Xavier
e editadas pela Federação Es-

pírita Brasileira, como: Cartas e Crônicas, Con-
tos e Apólogos, Contos desta e doutra Vida,
Crônicas de Além-túmulo, Estante da Vida,
Lázaro Redivivo, Luz Acima, e Pontos e Con-
tos. Dividido em quatro partes: 1ª parte: trata
de temas ligados ao início da vida de Jesus na
Terra; 2ª parte: Jesus agindo (ensinando, cu-
rando,  exemplificando, confortando, etc.); 3ª
parte: Fatos vivenciados pelo Cristo, no final
de sua vida na Terra; 4ª parte: Jesus agindo
após a sua volta ao mundo espiritual.

O mais importante das mensagens reuni-
das nesta obra é o seu aspecto revelador, quan-
do, ao relatar fatos acontecidos com Jesus reti-
fica, em alguns casos, erros históricos e desta-
ca a preciosidade dos ensinamentos cristãos.
Tais ensinamentos, na realidade, são pérolas,
que brilham mais neste tesouro de luz. Esta
obra, recentemente lançada, foi organizada por
Gerson Simões Monteiro. Uma excelente dica
de leitura espírita.

 Fragmentos de Luz...
Oração do Natal

Natal volta de novo, em nova melodia
Espalhando na Terra a Celeste Alegria...
Agradecemos, Jesus, a concessão
Do mais formoso dia!...
Aos estudos do tempo me consagro,
Noto que a Inteligência
Nunca nos deu tanta ciência
A fim de te servir e acompanhar...
As grandes máquinas voam, do solo para
o ar...
E me ponho a pensar:
Senhor, agora, o que mais necessitamos,
De mais força, domínio, ouro e poder,
A fim de que vivamos de conquista em
conquista,
Tendo somente, em vista, escravizar e es-
cravizar?!...
Entretanto, Jesus, agora venho

Pedir-te ao coração talvez ainda amarrado
ao lenho:
Dá-nos mais amplo entendimento à ver-
dade,
Para seguir contigo
Amado e Excelso Amigo,
No sustento da paz e na luz da humildade!...

Revista Reformador, dezembro 2007.
Maria Dolores, psicografia de Francisco

Cândido Xavier.

... & Verdade
Natal com Jesus

Até aqui não temos feito outra coisa senão
comemorarmos, à nossa moda, o Natal de
Jesus.

Profusão de lantejoulas e ornamentações
a caráter.

Árvores esgalhadas, sem flores e sem fru-
tos, sem raízes e sem frondes, sem seiva e sem
vida, transformadas em lampadários
multicoloridos.

Manifestação de votos de boas festas, ex-
pressas em cartões que variam em tipos, ta-
manho e importância.

Saudações ditadas pelo gênio inspirador
da Amizade.

Brindes e presentes, sugeridos em alguns
casos, pelos interesses e conveniências; em
outros, inspirados pela extensão e intensida-
de de sinceros e acrisolados afetos.

Cânticos religiosos, músicas sacras, cultos
externos traduzindo o teor multiforme das
homenagens.

Artigos e crônicas, pontos e contos, poe-
mas e sonetos – prosa e poesia estreitamente
conjugadas para o mesmo fim.

Peças oratórias, páginas radiofônicas, re-
presentações pictóricas, criações cenográficas,
explorando o mesmo filão histórico.

Lautas mesas, servidas de guloseimas e
iguarias que fazem a delícia de refinados pala-
dares.

Mas, impõe-se uma radical modificação
nesta ordem de apresentação das coisas pelas
criaturas, em relação ao Magno Evento.

É imperioso que o Homem avance um
pouco mais e passe a compreender o Natal de
Jesus como sendo o Natal com Jesus.

Desvencilhando-se da gastronomia e con-
sagrando-se à meditação.

Desapegando-se das exterioridades e con-
centrando-se no mundo de si mesmo, através
das doces e repousantes recordações de to-
dos os fatos que se relacionam, remota e dire-
tamente, com o Nascimento do Filho de Deus.

Ausentando-se do Presente tumultuado e
internando-se na cripta augusta e silenciosa
do Passado, para projetar-se nas claridades do
Futuro, em arrojados vôos de esperança e ide-
alismo.

Examinando-se conscienciosamente.
Alcandorando-se em idéias e aquisições.
Acrisolando-se em sentimentos.
Crescendo em espiritualidade.
Renascendo para Deus.
Natal com Jesus representa, antes e acima

de tudo, nossa inquebrantável disposição de
ânimo de caminhar para Ele, ou a obtenção
da possibilidade de Sua vinda até nós, pelas
condições favoráveis de hospedagem que Lhe
ensejemos em nossos corações.

Passos Lírio
Revista Reformador, dezembro 2003.
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 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Entregas da Listas de Natal do CELV
 Pedimos que, se possível, as listas devem

ser devolvidas até o dia 16 de dezembro, para
que os recursos cheguem a tempo dos pro-
dutos das cestas para as famílias.

 Recesso dos grupos de estudos
O DAD lembra dos recessos dos grupos

de estudos. O GELCO encerra no dia 07/12 e
retorna na última semana de janeiro/2010.

Os ESDEs encerram suas atividades na
terceira semana de dezembro e retornam na
segunda semana de janeiro.

 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 / 2010. Aguardamos a
família espírita no próximo ano para apertar
mais este laço. “O melhor é viver em famí-
lia, e família feliz é família com Jesus,
evangelize!”

 Tarde de Natal e encerramento 2009
/ DIJ

Convidamos a família espírita para o en-
cerramento de nossas atividades de 2009, que
acontecerá no sábado dia 12/12, ocasião que
realizaremos nossa confraternização, às 16hs,
e preparamos várias surpresas e apresenta-
ções de música e teatro. Participe, venha
prestigiar as crianças e os jovens.

 Avisos: Depto de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE

Agradecemos aos Srs. Associados e frequen-
tadores do CELV, e lembramos quanto são im-
portantes suas doações, para que possamos
atender às 17 famílias assistidas por nossa Casa.

• Em outubro/2009, recebemos: 307 kg
de alimentos, 1418 peças de roupas, 107
pares de calçados, 63 bolsas / cintos, 145
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 59, e R$ 383,50 - doações
em espécie. No Bazar foram arrecada-
dos R$ 638,50;

“Quando a caridade é muito discutida, o
socorro chega tarde”. (Bezerra de Menezes)

• Cestas das Gestantes
O DAPSE agradece pela colaboração em
doações para as cestas que foram distri-
buídas no encerramento das atividades
de 2009. Agradece também a todos que,
direta ou indiretamente, colaboraram
para nosso trabalho de assistência junto
às gestantes.

 Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM

Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.

Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os en-
contros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de dezembro, os encontros serão nos
dias 04 e 18/12, sempre às 08h.

 Recado da Biblioteca
Pedimos aos usuários da Biblioteca do

CELV, que, por favor, mantenham suas devo-

luções em dia. O nº de empréstimos atrasa-
dos é muito grande, gerando uma espera aos
outros usuários. É importante a observação
da data de devolução. Verifique em sua casa,
se algum livro não está esquecido na estante
para ser devolvido.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

UM ENCONTRO DE ARTES PARA
AQUECER OS NOSSOS CORAÇÕES...

Vem aí “Sois da Primavera”, com as
presenças de Ana Cláudia Bittencourt, Ario-
valdo Filho, Grupo Q Atua, Marielza Tiscate,
Robson Ribeiro, e, diretamente de Curitiba,
Alma Sonora.

Vai ocorrer no domingo, dia 06 de dezem-
bro de 2009, às 14h30min, local: Instituição
de Amparo ao Menor A Minha Casa ( Estrada
do Moinho,), com ingressos a R$ 5,00. Even-
to em prol da Instituição de Amparo ao Menor
“A Minha  Casa” .Outras informações no site
www.sextaregiao.net

 CÂMARA APROVA DIA NACIONAL
DO ESPIRITISMO

A Câmara aprovou, em caráter conclusivo, o
Projeto de Lei 291/07, da deputada Gorete Pe-
reira (PR-CE), que institui 18 de abril como o
Dia Nacional do Espiritismo. A proposta foi apro-
vada com parecer favorável relator do texto na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, deputado Wladimir Costa (PMDB-PA).

A autora do projeto lembra que o Brasil é
a maior nação espírita da atualidade e que os
praticantes brasileiros têm realizado “obras
extraordinárias no campo da assistência soci-
al”, como define a Doutrina Espírita. Gorete
Pereira também destaca a figura do médium
Chico Xavier, segundo ela, fundamental para
a difusão do Espiritismo no Brasil.  A data
escolhida é uma homenagem ao dia em que
Allan Kardec lançou, em 1857, na França, o
Livro dos Espíritos, marco inicial da Doutrina
Espírita. “A instituição do Dia Nacional do Es-
piritismo é homenagem justa a um dos mais
importantes grupos religiosos do país, cuja
atuação tem sido indispensável para a cons-
trução de uma sociedade mais justa e fraterna
entre nós”, argumenta Gorete Pereira.

 ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES:
COMEERJ & ENEFE 2009

Todos os anos, durante o período de Car-
naval, acontece a Comeerj, que é a Confrater-
nização das Mocidades Espíritas do Estado do
RJ. Em 2010 a Confraternização acontecerá
de 13 a 17/02, e o tema será: “Conheces a
verdade, agora, Liberta-te”. Todos podem
participar, jovens dos 11 aos 20 anos, adultos
e crianças (somente para filhos dos participan-
tes), a partir dos 03 anos, que freqüentem o
Centro Espírita.

Simultaneamente acontece o ENEFE -
Encontro Estadual da Família Espírita, encon-
tro dos pais dos confraternistas presentes na
Comeerj.

É necessária uma inscrição antecipada, e
pode ser feita no site: www.ceerj.org.br/comeerj
até o dia 13 de dezembro, escolha o Pólo VI
Cesaréia (pólo da Zona Oeste). Se for jovem,
opte por confraternista. Se for pai/mãe, opte
por Pais. Se for voluntário, opte por tarefeiro

do bem. Dúvidas :procure os companheiros
do DIJ, Eduardo, Fernanda, Ricardo ou
Marylin. Mais informações em nosso email
div.celv@yahoo.com.br.

A COMEERJ e o ENEFE são encontros re-
alizados durante o período do Carnaval, quan-
do, a atmosfera terrestre é envolvida por on-
das mentais em desequilíbrio, emitidas por
mentes encarnadas e desencarnadas, causan-
do sérios prejuízos aos habitantes do orbe.
Por isso acreditamos ser preciso haver alterna-
tivas de atividades que estejam de acordo com
os princípios doutrinários do Espiritismo, le-
vando aos jovens, que dela participam, incen-
tivos novos e profundos para a conscientiza-
ção de seu papel na sociedade contemporâ-
nea e na construção da sociedade do porvir.

 LIVRARIA ESPÍRITA NO METRÔ RIO
Uma livraria espírita está instalada numa

das maiores estações do metrô do Rio, a Esta-
ção Carioca. Localizada na rampa que dá aces-
so à Avenida Chile, a Livraria Chico Xavier
oferece às milhares de pessoas, que passam
pelo local, mais de 2 mil títulos. Informações,
na página www.livrariachicoxavier.com  ou
pelo telefone (21) 2220-4120.

EAD 2010-1 - Como desenvolver um
novo processo ensino-aprendizagem e
implantar a educação moral?

Estão abertas as inscrições para os cursos
de formação de educadores do 1º semestre
2010 (120 horas cada curso).

São cursos desenvolvidos totalmente pela
internet (Educação à Distância), permitindo
que você, de qualquer lugar do Brasil, possa
se capacitar sem sair de onde está. Os cursos
utilizam ferramentas interativas e o IBEM con-
fere certificado. E mais: a inscrição é gratuita, e
as mensalidades cabem direitinho no seu bol-
so.

• Pedagogia da sensibilidade: ética, valo-
res e sentimentos;

• A educação moral na formação do ho-
mem integral;

• Escola do sentimento: o amor na ação
pedagógica

Inscrições e informações:
www.educacaomoral.org.br
ou ligue (21) 3439-0665.

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

de será o DVD Encontro com Jesus - Vo-
lume II. O Clube de Arte produziu quatro
programas homenageando o Mestre Jesus.

Yasmin Madeira apresenta reflexões, me-
ditações, musicais e depoimentos que nos
sensibilizam para buscarmos o “Encontro
com Jesus”.

Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes
dos meses anteriores poderão ser adquiridos
pelo valor antigo de R$ 15,00, até o término
de nosso estoque.

•  Clube do Livro (bimestral) – As op-
ções deste bimestre serão os livros: “O
Abridor de Latas” de Wilson Frungilo Jr.
(romance). E “Dúvidas e impertinências”
de Richard Simonetti (perguntas e respostas).
Não esqueça de pegar o seu brinde, o jornal
Correio Espírita.

Valor R$ 12,00 (doze reais) cada opção.
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 Instituições aniversariantes & ende-
reços

• 15/12/1935 – C. E. Jorge de Menezes.
Rua Ariramba, 64 – Realengo – 74 anos;

• 25/12/1945 – Grupo E. Luz e Fraterni-
dade. Rua Eugênio Paiva, 79 – Senador
Camará – 64 anos;

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

DICAS DE SITES ESPÍRITAS
• www.educacaomoral.org.br
• www.ceerj.org.br/comeerj (site de inscri-

ções para a Comeerj)
• www.levarte.org.br (site de divul-

gação da arte espírita)
• www.polo6e16.org/sexta (site de

notícias de nossa região)
• www.ceerj.org.br/ (site do Conselho Es-

pírita do Rio de Janeiro)

Um toque musical
“A música exprime a mais alta filo-

sofia numa linguagem que a razão não
compreende”. Arthur Schopenhauer

No mês de novembro/2009 foi lançado o
novo CD de Marielza Tiscate, FLOR DO SOL.
O lançamento aconteceu graças a uma parce-
ria com o CEERJ, Conselho Espírita do Rio de
Janeiro, que apoiou e deu suporte para a rea-
lização do projeto. Ele vai gerar recursos para
as iniciativas do Conselho Espírita do Rio de
Janeiro em seus esforços de prestar todo o
apoio ao Movimento Espírita do Rio de Janei-
ro, inclusive aqueles de incentivo à arte, em
nosso Movimento. São 13 faixas autorais e
uma canção de autoria de Rômulo Gomes,
diretor musical e arranjador do CD,  e o can-
tor, compositor e violonista Gladston Galliza,

Dentre as 13 canções de Marielza está a
música “DESPERTAR” que foi tema de aber-
tura do programa Despertar de um Mundo
Melhor, do Lar Fabiano de Cristo. Também fo-
ram gravadas, com novas roupagens, as can-
ções O QUE FAZES e COMPANHEIRO, músi-
cas que circulam há muito tempo no Movi-
mento Espírita de todo o Brasil. Marielza usa
com delicadeza e vigor das metáforas para fa-
lar de imortalidade, de qualidade de vida, de
autoconhecimento, de amor e, principalmen-
te de uma fé alegre e consciente. Os ritmos e
harmonias se completam para buscar reflexões
sem despertar culpas, mas sim para elevar
nossa coragem e ânimo nas muitas etapas de
nossa vida cotidiana. As poesias do CD Flor
do Sol são simples e profundas, e é preciso
estar atento às sutilezas das mensagens, que
buscam empatia com quem ouve quando
usam quase sempre a primeira pessoa. Isto
permite que,  aquele que ouve, cante junto
com o CD e sinta-se dentro das canções ,e que
elas falem para cada um de forma particular. (
colaborou Joel Lana, produtor e promotor de
eventos).

O novo CD de Marielza Tiscate já está dis-
ponível em nossa Livraria.

Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?

Cadastre-se para receber nosso Informativo
e as notícias do Movimento Espírita.

 div.celv@yahoo.com.br

Reflexão para o Natal
“Renunciar às

comemorações na-
talinas que tradu-
zam excessos de
qualquer ordem,
preferindo a alegria
da ajuda fraterna
aos irmãos menos
felizes, como lou-
vor ideal ao Subli-
me Natalício.

Os verdadeiros amigos do Cristo reveren-
ciam-no em espírito”.

(André Luiz – do livro Conduta Espírita)

As AGENDAS 2010, já chegaram!
Chegaram também novos lançamentos e temos muitas promoções em nossa Livraria.

ESTE ANO A LIVRARIA  TEM UMA NOVIDADE: CARTÃO PRESENTE

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Dezembro de 2009

DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

06 Crescer com Cristo. Maurício Mancini Ivone -
Ivete Zampa Maria -

13 A negação de Pedro. Cleide Araújo Ednelson -
Andrés Gabriel Gomes -

20 Mensagem de Natal. William Bastos Elias de -
Célia Evangelista Souza -

27 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

07 O que representa Jesus em nossa vida? Fernanda Portugal Francinete -
– Um nome para ser repetido ou um Jandira Amorim Costa -
roteiro para ser seguido?

14 Por que falava Jesus por parábolas? Marilene Soares Dalva -
 Lourdes Jordão Correa -

21 Ciclo de palestras: Mensagem de  Wanderley Lima (e grupo) Maria -
Natal – “ Quando nasceu Jesus?”  Inês Marques Cecília -

28 O ano termina. Tempo de reflexão: Ivete Zampa Maria -
Como Espíritos, avançamos ou Bete Bard Isabel -
estacionamos – cada um de nós?

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

02 Parábola do Semeador. Osmar Fernandes Erli -
Sebastião Amorim Dimas -

09 Jesus em nossas vidas. Eduardo Ferreira Ednelson -
Marilene Soares Gomes -

16 Jesus o Bom Pastor. Alan Faria Marylin -
Allan de Souza Oliveira -

23 Ciclo de palestras: “Mensagem de Natal.” Nadja de Castro Alan -
Creusa Branco Faria -

30 Parábola do Credor Incompassivo. Luciano Duarte Creusa -
Marilene Soares Branco -

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

03 Jesus e a vigilância. Denise Neves Elizabeth -
Maria Inêsi Medina -

10 Jesus e os apóstolos. Ana Paula Erli -
Magali Brumatti Dimas -

17 Jesus e Paulo de Tarso. Valmir Freitas Célia -
Inês Marques Evangelista -

24 Mensagem de Natal. Ivete Zampa Maria -
Sonia do Rosário Cecília -

31 Propostas para o ano que inicia. Wanderley Lima Francinete -
Gisélia Pieroni Costa -

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

04 Parábola do Filho Pródigo. Maria Genésia Cláudia -
Nilbe Brilhante Costa -

11 Nas pegadas de Jesus. Ingrind Tagomori Alan -
Célia Evangelista Faria -

18 Parábola dos Credores e Devedores. Iris Duarte Ednelson -
Marlene Macedo Gomes -

25 Ciclo de palestras: “Mensagem de Natal”. Eduardo Ferreira Célia -
Marilene Soares Evangelista -

 O CELV ESTEVE LÁ
No mês de novembro, o CELV participou das

seguintes atividades do Movimento Espírita:
SINFONIA DE CORAIS –  realizado no dia

22, na CEERJ, parte do Grupo de Arte
Amadeu Ferreti, esteve presente para prestigiar
os artistas espíritas que lá estiveram nos en-
cantando com suas vozes;

TEATRO ESPIRITA – vários companhei-
ros do CELV assistiram peça de humor espíri-
ta: Morrendo e Aprendendo, exibida no NELD
/ Campo Grande.

(Colabore com esta divulgação nos
enviando por email, onde você do CELV

esteve)


