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PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
•Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 20h.
• Assistência Espiritual
Quartas-feiras – 9h.
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).
• Grupode Arte Amadeu Ferretti
Estudos de arte espírita, teatro e música – Sábados, às 19h.
• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.
• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h.
Sextas-feiras – 20h.
Grupos de estudos
Para quem deseja conhecer a Doutrina
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
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 – 20h.
Para quem participa ou participou de outro grupo
de estudos
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Quartas-feiras – 9h
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros).

VISITAS EXTERNAS
(Participe, seja também um voluntário. Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa)
• 1os domingos, 9h - Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h - Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 - Campanha do Quilo
• 4o sábado, 19h - Visita fraterna
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar
de Otávio

EDITORIAL
Aproxima-se o final de mais um ano e muitas pessoas aproveitam a
oportunidade para fazerem profundas reflexões a respeito de posicionamentos
tomados na esfera pessoal e profissional perante suas vidas. Outras
aproveitam o clima do Natal para promoverem jantares beneficentes, amigos
ocultos, confraternizações e inúmeros outros eventos que são potencializados
com a chegada das comemorações de fim de ano, e claramente observamos
as pessoas durante esse curto espaço de tempo, entre o Natal e o réveillon,
mais animadas e solícitas umas com as outras.
Todos podem sentir um clima diferente no ar, nesses dias em que se
encerra o ano, entretanto, a maioria não se dá conta que faz isso durante
uma pequena parte de suas vidas, e, na maioria, com direcionamentos e
condicionamentos puramente mercadológicos. Não se dão conta que podem
realizar muito mais do isso. Não se dão conta que podem mudar a perspectiva
de suas vidas e se tornarem muito mais felizes, não apenas por alguns dias,
mas para o resto de suas vidas. Pois a chegada do Natal é muito mais do
que a simbólica data do nascimento do Cristo, é a data em que o Senhor dos
Céus nos enviou a verdadeira chama da Vida, aquela que é capaz de mudar
tudo e a todos: o AMOR! E, ninguém mudou tanto as coisas do mundo e
amou com tanta intensidade as pessoas quanto Jesus.
Busquem então a reflexão nesses dias que findam o ano, para fortalecimento
interior nos ensinamentos do Mestre, quando ele nos diz: “amai-vos uns aos
outros, como eu vos amei”, seguindo essa máxima, não apenas sentirão um
agradável bem- estar durante um curto tempo, mas poderão desfrutar de
uma felicidade que ainda não é desse mundo, mas que o primeiro passo em
direção a ela será dado invariavelmente nesse plano.
Que Deus abençoe a todos.
“Amigo, 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, frequentemente, em seu coração, e, acima de tudo, muita fé, na etapa
que se renova para toda a humanidade.”
Feliz 2012!
Confraternização geral do CELV / 2011
Vai acontecer no domingo, dia 18/12, às 17 horas. E contamos com a participação
de todos, trabalhadores, voluntários e frequentadores. Estamos organizando uma
alegre confraternização com muitas surpresas e participação de todos os grupos
de nossa Casa.

LEIA NESTA EDIÇĂO

• Vídeo Divulgação - não haverá exibição no mês de dezembro
• Notícias da Diretoria - pág. 03
• Agenda do CELV & Notícias do Movimento Espírita - pág. 04
• Mocidade Espírita - pág. 05
• Arte Espírita & as Notícias do 13º FECEF - pág. 06
• Em busca de Jesus & Reflexões da atualidade - pág. 07
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Uma ótima opção para presentear em
qualquer data do ano.
E pode ser trocado por uma variedade
de produtos disponíveis, como CD, DVD
ou livros.
Adquira já o seu em nossa Livraria!
Ao adquirir qualquer produto
da Livraria da Casa
Espírita você está contribuindo para a Instituição!
Compre livros na Casa Espírita que
frequenta.
Vídeo Divulgação
As exibições no CELV estarão de férias, durante os
meses de dezembro/11 e janeiro/12, não haverá exibição.
A Vídeo Divulgação é um projeto que
existe há mais de seis anos, e que proporciona uma grande oportunidade para se
conhecer mais a Doutrina Espírita, através
de palestras, seminários e filmes espíritas,
todos de nossa Locadora. A entrada é
gratuita e ocorre uma vez ao mês (terça-feira), às 20h. Todos os meses escolhemos um tema diferente para exibir.
 CELVINHO e sua dica de leitura
É Natal! Tempo de renovação.
Nossa dica neste mês: 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 montagem para enfeite do 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 perverte nossas almas.
(espírito Francisca Clotilde)
“A leitura é o caminho mais importante para a educação da criança”.

Luz & Verdade
 Sugestão de Leitura
Pelo Espírito Joanna de Ângelis, através da mediunidade
de Divaldo Pereira Franco, nos
é apresentado o livro: “Vida:
desafios & soluções” uma
obra resplandecente de conceitos libertadores.
A mensageira da imortalidade oferece,
em linguagem simples e acessível, estudos
dos problemas humanos, à luz da Psicologia
espírita com os subsídios da Psicologia transpessoal, a fim de minorar os problemas e dificuldades da existência corporal, preparando
o Espírito para a sua destinação futura.
Temas delicados são tratados com beleza e oportunidade para o entendimento
dos aparentes enigmas da reencarnação,
propondo soluções para as dificuldades
de relacionamento, de comportamento,
da existência em si mesma.
Os profundos conceitos, que chegam
com sabedoria ao entendimento de todos,
encontrados nesta e nas demais Obras de
Série Psicológica de Joanna de Ângelis,
jamais serão esquecidos.
Editado pela FEB, tem 144 páginas, e
você pode encontrar em qualquer Livraria
Espírita. Vale a pena conferir!

SÚPLICA DE NATAL
Amado Jesus:
Na excelsa manjedoura
Qque te esconde a glória sublime,
Ouve a nossa oração!
Ajuda-nos a procurar a simplicidade
Que nos reúne ao teu amor...
Auxilia-nos
A renascer dentro de nós mesmos,
Buscando em Ti a força
Para sermos, em Teu Nome,
Irmãos uns dos outros!
Mestre do Eterno Bem,
Sustenta as nossas almas
A fim de que a alegria
A servir e ajudar
Nos ilumine a senda,
Não somente na luz
De teu Santo Natal,
Mas em todos os dias,
Aqui, agora e sempre...
Pelo Espírito Aparecida - Psicografia Chico Xavier - Livro: Antologia Mediúnica
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Fragmentos de Luz...
Deus Age
Dificuldades e empecilhos,
Aflições desatadas,
Provações imprevistas,
Tristezas e amarguras,
Farpas de incompreensão,
Contratempos e lágrimas,
Desastres iminentes,
Problemas e conflitos...
Quando essas sombras aparecerem,
Ora e silencia,
Guardando tolerância;
Se possível nada digas,
Servindo para o bem
Sem que te queixes de ninguém.
Então perceberás
Que te encontras em paz
E que uma luz vem vindo
Para auxílio de todos...
Meimei
(Livro “Amizade”. Chico Xavier)
... & Verdade
Conhecimento de si mesmo
Qual o meio prático mais eficaz que
tem o homem de se melhorar nesta vida e
de resistir à atração do mal?
“Um sábio da antiguidade vo-lo disse:
Conhece-te a ti mesmo.”
- Conhecemos toda a sabedoria desta
máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo?
“Fazei o que eu fazia, quando vivi na
Terra: ao fim do dia, interrogava a minha
consciência, passava revista ao que fizera
e perguntava a mim mesmo se não faltara
a algum dever, se ninguém tivera motivo
para de mim se queixar. Foi assim que
cheguei a me conhecer, e a ver o que em
mim precisava de reforma. Aquele que,
todas as noites, evocasse todas as ações
que praticara durante o dia, e inquirisse
de si mesmo o bem ou o mal que houvera
feito, rogando a Deus e ao seu anjo de
guarda que o esclarecesse, grande força
adquiriria para se aperfeiçoar, porque,
crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a
vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo
procedestes em tal ou tal circunstância,
sobre se fizestes alguma coisa que, feita
por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: “Se aprouvesse
a Deus chamar-me neste momento, teria
que temer o olhar de alguém, ao entrar de
novo no mundo dos Espíritos, onde nada
pode ser ocultado?”
“Examinai o que pudestes ter obrado
contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As
respostas vos darão, ou o descanso para a
vossa consciência, ou a indicação de um
mal que precise ser curado.”
Santo Agostinho.
Livro dos Espíritos,
capítulo XII, questão 919.

Dezembro 2011
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Notícias da Diretoria
Parabéns pra você, nessa data
querida....
Sabe qual o dia mais importante do ano?
O dia do seu aniversário! Celebre a vida,
agradeça a Deus por esta oportunidade,
sorria, abrace. Aproveite este momento para
ser feliz, a felicidade é feita de momentos
inesquecíveis. Feliz aniversário!
Dezembro
1
Rosangela de Carvalho Silva
2
Rosaria Maria Espinola Loureiro
3
Dener Carlos Rainha Moreira
3
Irene da Silva Carvalho
6
Francisca Brilho Augusto
7
Paulo Ricardo Lourenço Alves
9
Zilda Ana de Oliveira Guia
11
Fábio Guilherme de Souza
12
André Wagner Lopes Marcheni
12
Natalino Alves Ribeiro
13
Arésia Monteiro Gomes
15
Bruno Pinto Fernandes
15
Eduardo do Couto Ferreira
15
Neyde Ferreira Ney
18
Rocemile Alves Amorim
21
Maria da Conceição A. de Souza
22
Gilda Maria Ramalho da Silva
22
Maria Luisa dos S. Rosa do Valle
23
Sandra Piedade de Souza
24
Vera Lucia Gomes de Souza
25
Sebastião Amorim da Cunha
25
Wanderley Oliveira Lima
28
Alberto Moura Milhomens Junior
29
Flavia Celeste G. Menezes Santos
30
Consuelo Ferreira da Silva
30
Eliane Pereira de Souza
30
Maria Rosélia Miguel
31
Dalva Silva Corrêa

Você precisa conversar?
Importante saber que, nossa
Casa oferece atendimento
fraterno a todos os que desejam
conversar,aliviar o coração,aliviar seus
m o m e n t o s d e i n c o m p r e e n s ã o, d e
equívocos,e lembrar sempre das sublimes
palavras, tantas vezes repetidas: “Vinde
a mim,vós que estais cansados e aflitos
e eu vos aliviarei..” Nossas mãos,nossos
braços se abrem em sua direção para
ajudá-lo a caminhar com mais fé e
esperança. Não se sinta sozinho, ou
esquecido do Pai misericordioso.
Se precisar, procure este serviço,
todos trabalhamos em nome do Divino
Mestre. Procure o balcão de atendimento
ou nossa recepção.
“A Doutrina Espírita, portadora das informações que oferecem segurança e
harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão, para
ser melhor assimilada e mais facilmente
vivida..."
Joanna de Ângelis
(Convites da Vida)

Diretoria de Assistência e Promoção
Social - DAPSE
Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV, e lembramos
quanto são importantes suas doações, para
que possamos atender às famílias acolhidas
por nossa Casa.
• Em outubro/2011, recebemos: 331
kg de alimentos, 1.249 peças de roupas,
214 pares de calçados, 24 bolsas / cintos,
156 materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 43 e R$ 99,35 (doações em
espécie). No Bazar foram arrecadados
R$ 1.062,10.
“É na caridade que deveis procurar
a paz do coração, o contentamento
da alma, o remédio para as aflições”.
(E.S.E – cap.13)

Campanha 2011 – Grupo de Gestantes
O DAPSE agradece pela colaboração
em doações para as cestas que foram
distribuídas, no encerramento das atividades
de 2011. Agradece também a todos que,
direta ou indiretamente, colaboraram
para nosso trabalho de assistência junto às
gestantes.
Listas de Natal/2011 do CELV
Está disponível em nossa Livraria a lista
de Natal, para arrecadação de recursos
para o Natal das famílias assistidas por
nossa Casa. Recorra aos seus amigos e
familiares. Assim, todos poderão ajudar
em nome de Jesus. As listas devem ser
devolvidas até o dia 18 de dezembro, 2011.
Não deixe de buscar a sua, evitando
despesas para envio pelo Correio.
Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores Associados
que, de acordo com o Estatuto, o atraso
de 12 meses ou mais nas mensalidades
acarretará na perda da condição de Associado do CELV. Colaborem. O CELV
precisa de todos nós.

Durante as reuniões...
Procure chegar pontualmente,
sem provocar alarido;
Procure estar no Salão, evite
conversas desnecessárias;
A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos;
Fale baixo!


Novo estatuto

CAPÍTULO III
Dos associados, seus direitos e deveres,
Art. 5º. A Instituição será composta de
ilimitado número de associados, maiores
de 18 (dezoito) anos ou emancipados,
sem distinção de nacionalidade, sexo,
raça ou classe social, que aceitem as suas
prescrições estatutárias e regimentais, não
respondendo os mesmos pelas obrigações
sociais.
Art. 6º. O CELV possui as seguintes
categorias de associados:
a) contribuintes – são aqueles simpatizantes da Doutrina Espírita que frequentam o CELV há mais de 6 (seis) meses e
desejam participar das suas atividades e
contribuir pecuniariamente com a Instituição;
b) efetivos – são aqueles que, adotando os postulados da Doutrina Espírita
e pertencentes ao quadro associativo
como associados contribuintes há mais de
2 (dois) anos, estejam integrados às atividades da Instituição, com suas contribuições mensais pagas e tenham seus nomes
aprovados pela Diretoria Colegiada em
reunião administrativa mensal.
Parágrafo 1º. A admissão do futuro
associado se dará por proposta subscrita
por um associado efetivo, em pleno gozo
dos seus direitos, só sendo concretizada
após aprovação em reunião da Diretoria
Colegiada.
Parágrafo 2º. Os associados contribuirão mensalmente com uma quantia
igual ou superior a 1% (um por cento)
do salário mínimo nacional, a seu critério.
Parágrafo 3º. É livre a qualquer
associado reajustar a sua mensalidade,
em qualquer tempo, bem como fazer
quaisquer donativos ao CELV, independentemente de sua contribuição mensal,
de acordo com os seus recursos e a
disposição em que esteja de auxiliar a
Instituição em seus encargos.
Errata: nos meses anteriores foi divulgado o capitulo incorretamente para este
artigo: “Dos associados, seus direitos e
deveres – refere-se ao capitulo III, do novo
Estatuto do CELV”.

Srs associados busquem o
novo ESTATUTO do CELV
em nossa Livraria
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos
murais.

Avisos da Evangelização da Família / DEF
• A evangelização infantil, dos pais
e da juventude, que acontece todos os
sábados, fará um recesso a partir do dia
11/12, e retorna no sábado, dia 04 de fevereiro, 2012. Aguardamos a família espírita no próximo ano para apertarmos
mais estes laços.
“O melhor é viver em família,
e família feliz é família com
Jesus, evangelize!”
Tarde de Natal e encerramento
2011 / DEF
Convidamos a família espírita para
o encerramento de nossas atividades de
2010, que acontecerá no sábado, dia
10/12, ocasião que realizaremos nossa
confraternização, às 15h, com a infância e
os pais. E, às 17h, com a Mocidade e seus
Pais. preparamos várias surpresas e apresentações de música e teatro. Participe,
venha prestigiar as crianças e os jovens
Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM
A equipe do DMM faz um apelo para
que novos voluntários nos auxiliem nesta tarefa. Se você deseja fazer parte desta
equipe, na limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros sempre acontecem
a cada quinze dias.
No mês de DEZEMBRO os encontros
serão nos dias 09 e 23/12, sempre às 08h.
Participe, colabore!
Confraternização geral do CELV /
2011
Anote na agenda, vai acontecer no domingo, dia 18/12. E contamos com a
participação de todos, trabalhadores, voluntários e frequentadores. Estamos organizando uma alegre confraternização com
muitas surpresas e participação de todos
os grupos de nossa Casa.
Calendário do CELV
DEZEMBRO
		 10
16h
DEF	 Tertúlia /encerramento
		 10 8h30h DAPSE Almoço e confrat. c/as
				
famílias acolhidas.
		 12
20h
DAD Reunião de Avaliação
					
do GELCO
		19 a 259h e 20h DAD	Ciclo de Palestras “Men					
sagem de Natal”
		 20
20h
DAD Reunião de Avaliação
					
do DAD
		 23 8h30min DAPSE Distrib. das bolsas de
					
Natal p/as famílias aco					
lhidas.

Dezembro 2011

Notícias do Movimento Espírita
AUTOENGANO: a luta contra a
arrogância (CELC - Santa Cruz)
O 27ºCEU vai promover uma Tarde
Fraterna, no domingo, dia 04/12, das
18h às 19h, que terá como expositor Julio Cesar Furtado, com o tema AUTOENGANO: a luta contra a arrogância .
O encontro vai acontecer no Centro
Espírita Luz e Caridade, situado a rua
General Olímpio, 607 – Santa Cruz

Encontro de Artes no CEERJ
Domingo, dia 11/12, a partir das
12h30min. Os convidados serão Ariovaldo Filho, Vozes e Acordes, Arte e
Consciência, Coral Canto do Seareiro,
Junior Vidal, Banda Nova Era, Jonathan Moreira, Coromeerj Leon Denis,
Yassui Imai.
Centenário da Sede Histórica da
FEB
Os próximos dias 10 e 11 de dezembro serão dedicados, na Sede Seccional
do Rio de Janeiro, na Av. Passos, 30, das
9h às 13h, à comemoração do Centenário de Inauguração da Sede Histórica da
Federação Espírita Brasileira, ocorrida
em 11 de dezembro de 1911.
No programa constarão, além da
Exposição de material alusivo ao evento, palestras a cargo de Affonso Borges
Gallego Soares, Antonio Cesar Perri de
Carvalho, Geraldo Campetti Sobrinho e
Nestor João Masotti.
Em decorrência da limitação do espaço, o ingresso só será possível com a
apresentação de convites que foram distribuídos com antecedência.
MIX TV Transmite Despertar Espírita em Canal Aberto
Toda terça-feira, às 08h30min, antena comum em UHF, em 8 estados. Rio de
Janeiro – canal 16, São Paulo – canal 14,
Minas Gerais – canal 24.
Você pode assistir a Entrevistas, com
Yasmim Madeira. No quadro “Benfeitores da Humanidade”, você assiste a
séries/documentários sobre personalidades que marcaram sua passagem pela
Terra. Tem o melhor da Arte Espírita,
com muita sensibilidade, harmonia e
beleza. Acompanhe a série de Visualizações terapêuticas, com Yasmim Madeira, no quadro Encontro com Jesus, o
seu momento de paz.
Informações pelo http://www.clubedearte.org.br/clubedearte/grade.html
,
ou pelo telefone do Clube de Arte, 30179800.

Local: Centro E. Luz e Caridade
Rua General Olimpio, 607 – Santa Cruz

Local: Congregação Espírita Cristã
Rua Arthur Rios,388 – C. Grande
 Procurando uma Casa Espírita
Se você precisa de saber um endereço
de alguma Casa Espírita ou deseja descobrir se existe alguma em um determinado
bairro do Rio de Janeiro, é só acessar o
site do CEERJ, www.ceerj.org.br .
Basta selecionar a cidade e o bairro e veja
a relação das Casas Espíritas da região.
Se você não encontrar a Casa Espírita que
procura, envie um e-mail para icom@ceerj.org.br
Instituições Espíritas (de nossa Região)
• Aniversariantes

15/12/1935 – C. E. Jorge de Menezes. Rua
Ariramba, 64 – Realengo – 76
anos;
25/12/1945 – Grupo E. Luz e Fraternidade.
Rua Eugênio Paiva, 79 – Senador Camará – 66 anos;
25/12/1994 – Abrigo Doce Morada. Rua Batista, 51 – Morro do Chá – Santa
Cruz – 17 anos.

Dezembro 2011
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“Espiritismo na Mocidade, a transformação essencial”
Se você acha que a
Doutrina Espírita transformou sua vida e lhe fez repensar valores, não deixe de compartilhar isso com
seus amigos e conhecidos.
Muitas vezes, apenas um depoimento é o suficiente para alguém despertar
para a espiritualidade.
Com certeza, os jovens, colaboram
muito no sentido de levar essa Doutrina
a um número maior de pessoas!
Faça sua parte, transforme!

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

•A evangelização da Mocidade e dos Pais vai entrar
em recesso. Retornará em fevereiro/2012.
•Mas não esqueçam Mocidade, que em janeiro tem
ESTUDOS DE VERÃO.
Reforçamos nosso convite aos pais para o encerramento
das atividades de evangelização da mocidade,
dia 10/12, às 17h, prestigie!

Recomeçar.......
Não importa onde você parou...
Nem em que momento da vida
você se cansou... O que importa é
que sempre é possível e necessário
recomeçar. Recomeçar é dar uma
nova chance a si mesmo... É renovar as esperanças na vida e, o mais importante: acreditar em você
novamente.
Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado... Chorou muito?
Foi limpeza da alma... Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia... Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechou
a porta até para os anjos... Está se sentindo sozinho? Talvez você tenha afastado as pessoas no seu “período de isolamento”. Acreditou
que tudo estava perdido? Era o inicio da sua melhora...
Pois bem, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz... de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Tem tanta gente esperando
apenas um sorriso seu para se aproximar...
Recomeçar é só uma questão de querer. Se você quer, Deus quer.
É por isso que Ele acena sempre com essa nova chance chamada
presente. Pense nisso e não perca nem mais um minuto!

www.polo6.net
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Notícias do 13º FECEF

Festival da Canção e Encontro da Arte
Espírita de Franca / SP
Acreditar, Sentir, Sonhar.
Diálogos com Arte: Cultura Material e Espiritualidade, com esse tema o 13° FECEF, reuniu
aproximadamente 480 pessoas de todas as
regiões do pais entre os dias 12 e 15 novembro/2011. Durante o evento os participantes
puderam realizar estudos sobre o tema, trocar
experiências, confraternizar-se e refletir sobre
o poder da Arte como Instrumento de Sensibilização, Educação e Renovação do Espírito
. Refletir também sobre as responsabilidades
que envolvem essa tarefa, que deve ser conduzida e realizada com a mesma disciplina,
comprometimento e seriedade que envolvem
toda e qualquer Atividade Doutrinária Espírita.
O Rio de Janeiro levou uma Caravana com
três ônibus totalizando 96 participantes de
diversas cidades do estado. Para a edição da
Caravana desse ano foi formada uma Equipe
uma com Trabalhadores Espíritas de diversas
Instituições que somaram forças para a realização do trabalho.
Não tenho dúvidas que se perguntarem a
qualquer um dos que estiveram lá se vale o
esforço, a resposta mais provável será: “- Faria tudo outra vez. “Como definir a paz de um
abraço amigo, a alegria de olhares cheios de
lágrimas de gratidão e ternura. Como explicar
que Goiânia e Vila Velha ficam a um abraço de
distância. Pergunte a quem esteve lá...
A Caravana Rio FECEF 2011 é uma conquista do somatório de forças de todos aqueles que
acreditam no poder da Arte como Instrumento
de Sensibilização e de Educação do Espírito. É
uma tarefa que só é possível de ser realizada
com o apoio da espiritualidade amiga que nos
auxilia e fortalece a todo momento. A todos
aqueles que acreditaram e acreditam nesse
trabalho, o qual, buscamos ser apenas bons
instrumentos, deixamos o nosso mais profundo
agradecimento por sonharem conosco.
A Deus, a Jesus, a Kardec, a Leopoldo
Machado e a toda a Equipe Espiritual que nos
concedem a oportunidade misericordiosa de
colaborar timidamente com essa nobre tarefa a
nossa mais profunda gratidão. Não importa em
qual esfera da vida nos encontremos, sempre
estaremos unidos pelos ideais presentes nos
ensinamentos de Jesus. Somos um só!
Bem Vindos ao 14° FECEF! Bem Vindos a
Caravana Rio FECEF 2013!
Anderson Daltro (Casa de Cultura Espírita –
Mesquita/Equipe de Coordenação Caravana Rio)

E o grande vencedor do 13º FECEF...
Foi o Grupo Q Atua - CEDJ
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Arte Espírita, poder compartilhar tantas experiências, vivenciar novos sentimentos. Poder estar com a “galerinha” do GAAF foi muito bom.
Parabéns a todos os participantes da Caravana
Rio, só dava nós lá. E parabéns ao GQA pela
bela apresentação, que nós já estamos acostumados em ver. Ao Grupo Vozes e Acordes,
pela belíssima canção e pelo prêmio. Já estou
pronta para 2013.” (Marylin Oliveira)
13º FECEF

Parabéns ao Grupo, que com a belíssima canção Olhai
por nós”, ficou em 1º lugar. Parabéns também ao Romulo Viana (Grupo Vozes e Acordes) pelo prêmio de
melhor arranjo na musica “Jesus”.

Alguns depoimentos...
"O Fecef foi altamente produtivo pra quem
estava lá. As oficinas e centros de interesse foram de uma qualidade ímpar. E quem realizou
essas atividades, eram todos muito preparados
e qualificados, todos com uma cultura muito
grande. E a organização do Encontro muito
bem estruturada." (Celso Henrique - Cedj)
"Gostei bastante da oportunidade de conhecer e divulgar a arte espírita do Brasil inteiro. Gostei também da parte de estudo, que
teve o mesmo questionamento que fazemos
aqui, sobre: Artista espírita ou Espírita artista.
Foi muito bom!" (Luca Baratinha)
"Gostei muito de ter contato e conhecer
como é feita a arte espírita em outros lugares.
Gostei das oficinas, eles tiveram abertura para
debater. Não chegaram com 'o copo cheio', todos se abriram para novos conhecimentos. E
a iniciativa mesmo de realizar esse evento..."
(Rafael Mesquita)
“Ressalto a união do GQA, agradeço a
oportunidade de divulgação do trabalho. Ressalto que o FECEF foi a coroação de um ano
muito produtivo para o grupo, de fortalecimento dos laços. Ressalto também a importância
da Sexta Região, de Campo Grande e dos polos 6 e 16 de COMEERJ e do Centro Espírita
Discípulos de Jesus, já que duas bandas (GQA
e Romulo-Vozes) premiadas são dessa região,
bairro e centro. Enfim, agradeço ao Mestre a
oportunidade de levar o Evangelho a tantos corações. "Olhai por nós, mesmo sendo um tanto
imperfeitos, olhai por nós" (Rosalia Romão)
“Estar em um FECEF é uma experiência
única, vale o esforço, a superação das dificuldades, a determinação, a saudade da família
e dos amigos... compensa por estarmos com
tantos amigos do Brasil juntos pelo objetivo da

GQA e Romulo Viana

Galera do GAAF

Mais GAAF

Dezembro 2011
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EM BUSCA DE JESUS

REUNIÃO DE TRABALHADORES DO CELV - 2011

Explicações do Mestre
Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre, nos
doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos
fascinados pelas revelações novas:
- A idéia do Reino de Deus, em nossas vidas, é realmente
sublime; todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha,
acima de tudo, o amor e o perdão... Eu desejaria ser fiel a
semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas.
Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma
vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos
outros, sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que
aceito como sendo propriedade minha.
A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o
sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis.
- Para isso - comentou Pedro -, é indispensável a boa-vontade.
- Com a fé em Nosso Pai Celestial - aventurou a esposa de
Simão -, atravessaremos
os tropeços mais duros.
Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa
quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou, em seguida
a longo silêncio:
- Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa?
- É a criação de cabras - redarguiu a interpelada, curiosa.
- Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no
benefício doméstico?
- Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível
lavar, cautelosamente, o vaso
em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na
ânfora, em breve todo o leite se toca
de franco azedume e já não servirá para os serviços mais
delicados.
Jesus sorriu e explanou:
- Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não
purificamos o vaso da alma,
o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as
sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade,
Moisés e os Profetas foram valorosos portadores de mensagens
divinas, mas os descendentes do Povo Escolhido não purificaram
suficientemente o receptáculo vivo do espírito para recebê-las.
É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos,
crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro
dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento
novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do
serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do Reino de Deus.
A pequena assembléia, na sala de Pedro, recebia a lição
sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência
verbal.
O Mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade,
afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu, generoso:
- O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas, na poeira
da estrada, é gota lamacenta.
Não te esqueças desta verdade simples e clara da Natureza.
(Livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lucio)

Como foi...
No último dia 30 de outubro, tivemos a oportunidade, assim como nos outros anos, de realizar nossa reunião de trabalhadores do Centro Espírita Luz e Verdade. Sempre ocasião de
reflexão e fortalecimento de nossa união no campo do trabalho no bem, o propósito é refletir a respeito do que fazemos e
intensificar cada dia, com mais desvelo, no aprimoramento de
nossas incumbências. Nossa Casa cresce a cada dia, de forma
simples, unida, sem perder a simplicidade e a seriedade que
sempre a caracterizaram, e esses encontros visam manter constantemente acesa a chama de nossos ideais.
Neste ano em particular, analisamos a importância da religião em nossas vidas, e mais especialmente, a diferença fundamental existente entre religião e religiosidade. Pode-se ter uma
religião e não ser um religioso, ou, em outras palavras, adotar
uma crença e não vivenciá-la. Ser religioso é um sentimento
que parte do fundo do coração e transforma a criatura, independente de quaisquer outros valores externos, e a Doutrina
Espírita nos torna verdadeiramente religiosos.
Segundo Joanna de Ângelis “É a experiência da religião
sem religiosidade, da aparência social sem o correspondente emocional que trabalha em favor da auto-realização (...) a religiosidade é uma conquista que ultrapassa a
adoção de uma religião; uma realização interior lúcida,
que segue através da coragem de o homem emergir da
rotina e encontrar a própria identidade”. Essa reflexão culminou nos emocionando a todos, quando de mãos dadas no
salão, unidos, cantamos a belíssima canção “Paz pela Paz”, do
compositor Nando Cordel. Momentos dos mais significativos
que realçam cada dia mais nosso compromisso com a Casa e
acima de tudo com nosso Mestre Jesus.

FRASE DO MÊS
“Nisto todos conhecerão que
sois meus discípulos, se vos
amardes uns aos outros.”

Jesus

NAS ORAÇÕES DE NATAL

André Luiz
Rememorando o Natal, lembramo-nos de que
Jesus é o Suprimento Divino à Necessidade Humana.
Para o Sofrimento, é o Consolo;
Para a Aflição, é a Esperança;
Para a Tristeza, é o Bom Ânimo;
Para o Desespero, é a Fé Viva;
Para o Desequilíbrio, é o Reajuste;
Para o Orgulho, é a Humildade;
Para a Violência, é a Tolerância;
Para a Vaidade, é a Singeleza;
Para a Ofensa, é a Compreensão;
Para a discórdia, é a Paz;
Para o egoísmo, é a Renúncia;
Para a ambição, é o Sacrifício;
Para a Ignorância, é o Esclarecimento;
Para a Inconformação, é a Serenidade;
Para a Dor, é a Paciência;
Para a Angústia, é o Bálsamo;
Para a Ilusão, é a Verdade;
Para a Morte, é a Ressurreição.
Se nos propomos, assim, aceitar o Cristo por Mestre e
Senhor de nossos caminhos, é imprescindível recordar que o
seu Apostolado não veio para os sãos e, sim, para os antigos
doentes da Terra, entre os quais nos alistamos...
Buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nosso
coração uma luz que possa inflamar-se ao toque de seu infinito amor, cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com Ele a
milenária estrada de nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito
para a glória imperecível da Vida Eterna.
(Do livro “Os Dois Maiores Amores”
- Francisco C. Xavier - Autores Diversos)
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Ciência Espírita
Fotografia de espíritos
Existem imensos registros nesta
área, inclusive aquilo que podemos
chamar registro de surpresa. São fotografias de familiares, feitas com o
aparecimento daqueles que estavam
numa condição de não serem fotografados, e geralmente os que aparecem são amigos espirituais ligados à
família ou por outros motivos felizes
ou menos felizes. É claro que os espíritos que se aconchegam mais para
a nossa dimensão, têm a possibilidade
de fazer uma penetração no campo de
radiação através dos elementos que
alguns sensíveis fornecem para que
esse espírito possa ser fotografado,
sensibilizado na película. Porquanto a
nossa missão não dá para perceber de
modo direto o espírito. Desta forma,
alguns espíritos sensibiliza os sais de
prata e outros sais que fazem parte das
películas com a sua potencialidade de
irradiação que é ampliada pelo aconchego que eles fazem e se mostram ao
lado daqueles que lhes são mais caros.
Essas demonstrações vêm colocar
nas nossas mentes a existência do
mundo espiritual, os laços que jamais
se desfazem após a morte e possibilitando não só aos que foram e que se
encontram no mundo espiritual, mas
aos que ficam no mundo carnal para
que desta forma se conscientizem que
a existência das nossas condições mais
íntimas dos nossos problemas emocionais afetivos não se desfizeram pela
existência da morte.
Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, março 2007.
Mensagem mediúnica
Oremos pelo planeta
azul
Que a paz do Nosso Mestre esteja
conosco.
Vibremos irmãos, nestes tempos
dolorosos para o Planeta Terra.
Oração, estudo são reuniões para
a alma.
A celeridade de irmãos nas vibrações do ódio, revolta e principalmente da ignorância são muitos, mas sabemos que tudo é passageiro.
Oremos irmãos pelo nosso Planeta Azul.
Recebida em reunião mediúnica no
CELV do dia 27 de agosto de 2011

“Somos responsáveis pelos desvios mentais que causamos aos nossos semelhantes,
devido os nossos trajes”.
Joana de Ângelis
Portanto, se você está trajando uma roupa muito curta, transparente ou muito
decotada, reflita! Contamos com sua compreensão.
VOCÊ QUE...
Acabou de chegar
Quer conhecer mais a Doutrina Espírita
Procura orientação, consolo...
Não perca a oportunidade!
Existe um grupo esperando por você!

Grupo de Iniciação ao Espiritismo
•Domingos, segundas ou quintas, às 09h.
•Quartas ou sextas, às 20h.

