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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um volun-
tário. Procure o Balcão de Atendi-
mento de nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cris-
tã Vicente Moretti 
• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  
de Otávio 

Editorial 

Mais um Natal que chega e mais um período de reflexão 

Antes de Jesus, poderoso era aquele que mandava, destruía, possuindo nas 
mãos o poder temporal. Depois dEle, poderoso é o ser que luta interiormente para 
ser melhor, procurando amar cada vez mais a Deus, a si próprio e ao seu próximo. 

Antes de Jesus, a morte era um mistério, Depois dEle, tornou-se a libertação 
do ser, o motivo de felicidade pelo encontro da vida eterna no Reino dos Céus, reser-
vado àqueles que amam. 

Antes de Jesus, fortes eram os que dizimavam e assolavam lugares e pessoas. 
Depois dEle, forte é o ser que desenvolve virtudes, que se resigna diante das injun-
ções reencarnatórias, que é bravo moralmente para lutar pela prevalência do bem, 
sem perder a si próprio na caminhada existencial. 

Chico Xavier, escrevendo certa vez a respeito do significado do Natal, enalte-
ceu o dia 25 de dezembro, mas ressaltou a importância dessa conscientização interi-
or. Afirmou ainda: "perguntemos a Paulo de Tarso quando foi que Jesus nasceu, e ele 
dirá que foi no caminho de Damasco quando este lhe apareceu. Perguntemos a Maria 
de Magdala quando foi que Jesus nasceu, e ela dirá que foi no primeiro encontro com 
Ele, quando ela se libertou da prostituição e passou a entregar-se ao Cristianismo. 
Perguntemos..." E continuou Chico discorrendo sobre diversas personalidades terre-
nas, ressaltando a grandeza de Jesus. 

Muitas pessoas falam mais em Papai Noel do que em Jesus. Manuseiam-se 
mais os presentes do que o Evangelho. É hora de pensarmos nEle... 

Nesse período, como as pessoas tornam-se mais solidárias e fraternas, pairan-
do sobre a Terra uma atmosfera muito positiva de paz, surgem diversas campanhas 
de caridade demonstrando que muitos já entenderam o sentido real do Natal. 

Repensemos um pouco nossas comemorações e deixemos de lado o supér-
fluo. O número acentuado de mortes de animais para ceias e o oportunismo do co-
mércio não tem a ver com a pureza do Cristianismo. Lembremo-nos daqueles que não 
têm lar, pão, dinheiro, família, trabalho, e lado a lado construamos um mundo feliz. 

Disse o Mestre "toda vez que ajudardes a um destes pequenos é a mim mes-
mo que o fazes". 

Neste Natal, cultivemos o amor. Lembremo-nos da oração, da leitura, do bem 
que podemos fazer a alguém e estaremos cumprindo o mandamento um dia deixado 
por Ele, afirmando o "amai-vos uns aos outros", pois só assim seremos felizes. Feliz 
Natal e um ano novo de muita paz! 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 20h. 
Terças-feiras – 9 e 20h. 
Quintas-feiras – 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). 
 
• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados, às 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - recesso 
Juventude & pais - recesso 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – recesso 
Quartas – recesso 
Sextas-feiras – recesso 
 

Grupos de estudo 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 – 10h30min 
 
Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quartas-feiras – 9h 
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros). 



� Vídeo Divulgação 

A Vídeo Divulgação é 
um projeto que existe 
há mais de sete anos, 
e que proporciona u-

ma grande oportunidade para co-
nhecer 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 es-
colhemos um tema diferente para 
exibir. 

 
 

� CELVINHO e 

sua dica de 

leitura  
“Meu Livrinho de 

orações” 
 

Autor: Clovis Tavares 
 
 
O valoroso Professor nos presenteia 

com preciosa e completa coleção de inspi-
radas preces. Possui explicação sobre a 
prece e ensina a orar: pela manhã, antes 
das refeições, antes dos estudos, pelos 
doentes, ao anjo da guarda e em todos os 
atos da vida, sem obrigação de decorar 
palavras. 

Lembremos de como é importante 
orarmos e desde cedo ensinarmos nossas 
crianças a esta invocação, que é através 
dela que nos comunicamos com Deus. 
 

“Quando em tua trilha encontras armadi-
lhas 

Que te levam a errar 
Descobres que és tão pequenino 

Mais frágil que um menino aprendendo a 
caminhar 

Orar, orar e jamais desanimar 
Orar, orar, vigiar, recomeçar...” 

 

���� Sugestão de Leitura 
Nossa dica é o livro: “Jesus no 
Lar” que apresenta lições ensi-
nadas por Jesus, em reuniões 
na casa de Simão Pedro, no que 
foi o primeiro culto cristão no lar. 
Aborda temas como: o amor ao 
próximo; o valor do servir; a 
compaixão; a educação, etc. 

Demonstra a permanente atualidade da 
mensagem evangélica, de fácil compreensão, a 
todos acessível, e enfatiza a necessidade de 
cada um se reformar interiormente, revendo pen-
samentos, atos, posturas e atitudes, buscando 
ajustá-las à verdadeira moral cristã. 

 
“Quando o Evangelho penetra o Lar, o coração 
abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino.” 

 
O livro tem 288 páginas é editado pela 

FEB e pode ser encontrado em qualquer livraria 
Espírita. 
 

 
Avisos da Biblioteca / CELV 

• Devoluções em dia 
Pedimos aos nossos usuários, que, por 

favor, mantenham suas devoluções em dia. O 
número de devoluções atrasadas é muito gran-
de, gerando uma espera aos outros usuários. 
É importante a observação da data de devolu-
ção. Verifiquem em suas casas, se algum livro 
ou DVD não está esquecido para ser devolvi-
do. 

 
Fragmentos de Luz... 
Toque de amor 

 
Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão, 

para que te reconheças no lugar de servir. 
Indubitavelmente, perceberás a série dos 

desafios que te rodeiam: o lar talvez difícil, entes 
amados na desvinculação violenta, incompreen-
sões à mostra, ocorrências que se vestem de 
lágrimas... Entretanto, não te convertas em tuba 
da aflição. 

Tumulto adia em nós a conexão necessária 
à Providência Divina. 

Ama e auxilia sem alterar-te. 
A rosa acabará florescendo no espinheiral. 
As estrelas surgirão varando as trevas. 
Na construção da felicidade, onde a prova-

ção apareça não te lamentes nem reclames. 
Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. 
 

Meimei 
Do livro: Amizade, 

psicografia de Francisco Cândido Xavier. 

... & Verdade 
Natal 

 
(...) Dizem os Espíritos que, na época do 

Natal, ao ensejo das comemorações, Jesus se 
aproxima da Terra, mas não participa nem se 
sente convidado para os banquetes da maté-
ria. Caminha pelas ruas e pelas casas mais 
simples em busca dos pobres, dos aflitos, dos 
abandonados, das crianças desamparadas, 
levando-lhes conforto e esperança, estenden-
do sua misericórdia e refazendo o convite 
eterno de renovação espiritual: “Vinde a mim 
todos vós que estais aflitos e sobrecarrega-
dos, 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 far-
do” (Mateus, 11:28 a 30). 

Na verdade, o Natal não deve significar 
somente o nascimento de Jesus, em um dia 
específico, diante das datas do mundo, mas, 
sobretudo, o nascimento do Cristo na consci-
ência renovada do homem, em qualquer dia, a 
qualquer hora. Que a imagem simbólica do 
Menino Jesus na manjedoura, renovada a 
cada ano pela festa do Natal, possa indicar 
para nossos espíritos a necessidade de renas-
cimento e de transformação interior, o impera-
tivo da mudança de hábitos e atitudes, o apro-
veitamento 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 espiritualis-
tas - cristãs comemoram Sua vinda ao plane-
ta, convidando seus fiéis à transformação 
íntima, mas poucos são os seguidores que 
entendem o sacrifício feito por esse Ser Supe-
rior para nos trazer a verdade. Que possamos 
comemorar com Jesus Seu aniversário, interi-
orizando os valores por Ele ensinados, dividin-
do com os irmãos do caminho o amor que 
une, que redime e que aperfeiçoa, lembrando 
de Suas palavras: “Deixo-vos a paz, a minha 
paz vos dou, não vo-la dou como o mundo a 
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) 
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“É na caridade que deveis pro-
curar a paz do coração, o con-
tentamento da alma, o remé-

dio para as aflições”.   
 

 (E.S.E – cap.13) 

Acesse nosso site 
www.celv.org.br  

Lá  você pode ler e baixar nosso       
 Boletim mensal. 



���� 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 acolhi-
das por nossa Casa. 
• Em outubro/2012, recebemos: 
332 kg de alimentos, 1758 peças de rou-
pas, 84 pares de calçados, 16 bolsas / cin-
tos, 112 materiais de higiene e limpeza. 
Outros donativos: 106 e R$ 187,40 
(doações em espécie).  No Bazar foram 
arrecadados R$ 1748,00. 
 

���� Listas de Natal/2012 do CELV 
Já está disponível em nossa Livraria a 

lista de Natal, para arrecadação de recur-
sos 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 20 de dezembro, 
2012.  
Não deixe de buscar a sua, evitando des-

pesas para envio pelo Correio. 
 

 

���� Você precisa conversar? 

Importante saber que, nossa Casa 
oferece atendimento 
fraterno a todos os que 
desejam conversar, alivi-
ar o coração, aliviar seus 
momentos de incompre-

ensão, de 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 esque-
cido do Pai misericordioso. 

Se precisar, procure este serviço, 
todos trabalhamos em nome do Divino 
Mestre. Procure o balcão de atendimento 
ou nossa recepção e solicite uma entrevis-
ta fraterna. 

    
 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes 
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      Celebre a vida, agra-
deça a Deus por esta 
oportunidade, sorria, 
abrace. 
      Aproveite este mo-
mento para ser feliz, a 
felicidade é feita de mo-
mentos inesquecíveis. 

Feliz aniversário! 
 
DEZEMBRO 
 

3 - Dener Carlos Rainha Moreira  
3 - Irene da Silva Carvalho  
4 - Bárbara Regina Oliveira da Conceição  
6 - Francisca Brilho Augusto  
7 - Paulo Ricardo Lourenço Alves  
9 - Zilda Ana de Oliveira Guia  
13 - Arésia Monteiro Gomes  
15 - Bruno Pinto Fernandes  
15 - Eduardo do Couto Ferreira  
15 - Neyde Ferreira Ney  
18 - Solange Cruz Chagas  
21 - Maria da Conceição Alves de Souza  
22 - Maria Luisa dos Santos R. do Valle  
23 - Sandra Piedade de Souza  
24 - Adenir Teixeira Alves  
24 - Vera Lucia Gomes de Souza  
25 - Sebastião Amorim da Cunha  
25 - Wanderley Oliveira Lima  
28 - Alberto Moura Milhomens Junior  
29 - Flavia Celeste Gomes M. Santos  
30 - Consuelo Ferreira da Silva  
30 - Maria Rosélia Miguel  
31 - Dalva Silva Corrêa  

 
 

LEMBRANÇA  DO  NATAL 

Livro: PREITO DE AMOR - Fran-
cisco Cândido Xavier 

 
Quando o Natal nos aponta 
Para o berço de Jesus, 
Está mostrando o caminho 
Com  direção para a Luz. 
• Casimiro Cunha 

 
Quando o Natal aparece 
Anualmente nos diz 
Que a paz da simplicidade 
É o modo de ser feliz. 
• Bonifácio de Siqueira 

 
 
Na fazenda da Cancela 
Gritava o pai dos perus: 
-“Não nos mate dona Bela! 
Também somos de Jesus.” 
• Cornélio Pires 
 
 
Ao fulgor da inteligência, 
O mundo progride e avança, 
Mas somente em Jesus Cristo 
Encontra a luz da esperança. 
• Jésus Gonçalves 
 
 
O Evangelho do Senhor 
Não guarda preceitos vãos; 
Natal é Jesus dizendo 
Que todos somos irmãos. 
• Edvar Santana 
 

(Trovas recebidas pelo médium 
Francisco Cândido Xavier, no Cen-
tro Espírita Jésus Gonçalves, em 
reunião pública da tarde de 14-

dezembro-83, na Vila S. João da 
Colônia Santa, em Goiânia-GO)  

 

Novos Associados Contribuintes 

Agradecemos e saudamos a todos:  

 
Outubro 
• Wilma Santiago,  
• Phillipe Calderal Rosa, e 
• Mikeilla Rodrigues Fernandes 
 

Novembro 
• Solange Cruz Chagas 
 
O novos associados  devem  procurar  a 
Livraria para receber um exemplar do 
Estatuto do CELV, e os esclarecimentos a 
respeito de suas contribuições. 

“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 nos-
sos corações, e, acima de tudo, muita fé, na etapa que se renova para toda a humanidade.”     Feliz 2013! 
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Notícias do Movimento 
Espírita 

    

� � � � Avisos da Evangelização da Família – 
DEF/CELV 

A evangelização infantil, dos pais e da 
juventude, que acontece todos os sábados, 
fará um recesso a partir do dia 08/12, e retor-
na em fevereiro, 2013. 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!” 
 
� � � � Pais e responsáveis das reuniões de 
quartas-feiras e sextas-feiras (noite) e do-
mingos 
 
Vocês conhecem o que é Evangelização Es-
pírita? Conhecem o (a) Evangelizador (a) que 
está com seu filho durante as reuniões públi-
cas? Portanto, pedimos que procurem estes 
colaboradores nas respectivas reuniões, é 
necessário que haja uma conversa, precisa-
mos conhecer os pais e a criança, para apri-
morar sempre o nosso trabalho de Evangeli-
zação, colaborem. 
 
� � � � 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 equi-
pe, na limpeza e manutenção de nossa Casa, 
os encontros acontecem a cada quinze dias.  

No mês de DEZEMBRO os encon-
tros serão nos dias 07 e 21, sempre às 08h. 
Participe, colabore!  

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

 
Aniversariantes 

 
15/12/1935 – C. E. Jorge de Menezes. 
Rua Ariramba, 64 – Realengo – 77 anos; 

2512//1945 – Grupo E. Luz e Fraternidade. 
Rua Eugênio Paiva, 79 – Senador Camará 
– 67 anos; 

25/12/1994 – Abrigo Doce Morada. Rua 
Batista, 51 – Morro do Chá – S. Cruz – 18 
anos. 

 
 
 
 
 
 
 

OUÇA NOSSAS PALESTRAS AO 
VIVO PELO SITE 

WWW.CELV.ORG.BR 
 

O Centro Espírita Luz e Verdade 
disponibilizou uma ferramenta funcional 
para todos que desejam ouvir, em ca-
sa, as palestras proferidas nos dias de 
reuniões públicas. 

Basta clicar na imagem no canto 
superior esquerdo da página principal 
doe site e pronto: abrirá outra guia com 
player e o áudio logo aparecerá. 

O áudio, por enquanto, somente 
está disponível no momento em que 
acontecem as reuniões públicas em 
nossa Casa, que são: 

 
* Segundas, Quintas e Domingos: 
09h; * Quartas e Sextas: 20h. 

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

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

� � � � TVCEI lança desenho animado 
espírita 

A TVCEI lançou o seu primeiro de-
senho animado espírita, o “2D” (Duas 
Dimensões). O episódio 1 recorda a his-
tória contada por Chico Xavier no “Pinga-
-Fogo”, em 1971, sobre seu medo de 
morrer na queda do avião. O desenho 
pode ser visto em www.tvcei.com. Os 
episódios de “2D” irão ao ar às terças-
feiras, às 19h. 

 
� � � � Palestra com Richard Simonetti  

A Editora Lorenz vai comemorar 38 
anos de fundação, que tem por objetivo 
aproximar os espíritas dos esperantistas, 
através da publicação e divulgação de 
livros espíritas em esperanto. Na oportu-
nidade o palestrante, Richard Simonetti, 
estará presente e autografando seus 
livros. Haverá também momentos artísti-
cos. 

O aniversário vai acontecer dia, 
07/12/12 (sexta-feira), às 15h, no Grupo 
Espírita Regeneração, Rua São Francis-
co Xavier, 609 – Maracanã (no Teatro 
Bezerra de Menezes) 

“Somos responsáveis pelos 
desvios mentais que causa-
mos aos nossos semelhan-
tes, devido os nossos trajes”.   

Joanna de Ângelis 
 

Portanto, se você está trajando 
uma roupa muito curta, transpa-
rente ou muito decotada, reflita! 
Contamos com sua compreensão. 

Evangelho no Lar e no Coração 

 

 

 

 

 

 

 

“Trabalhemos pela implantação 
do Evangelho no Lar, quando estiver 
ao alcance de nossas possibilidades. 
(...) Trazer as claridades da Boa Nova 
ao templo da família é aprimorar todos 
os valores que a experiência terrestre 
nos pode oferecer.” 

(Bezerra de Menezes) 

(Busque informações em nosso 

balcão de atendimento) 
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Já é Natal! 

 

Esta simples frase no remete a diversos pensamentos. Na atuali-
dade, o desenvolvimento científico-tecnológico fez que o homem 
conseguisse mais facilmente atender às suas necessidades e anseios. 
Esta evolução atingiu milhares de pessoas que hoje podem sair da 
exclusão sócio-cultural e ter acesso a todo um universo de informa-

ções ao redor do mundo inteiro através de aparelhos eletrônicos e de 
comunicação. Inquestionáveis são os benefícios desta revolução. Por 
este motivo, enquanto as lojas anunciam a chegada do Natal, o 
mundo observa uma oportunidade para adquirir bens para seu con-
forto.  

Esta porém não deve ser a postura do verdadeiro cristão. Co-
nhecendo a precariedade da matéria, com a sua infalível transitorie-
dade, ele compreende esta data pelo que ela realmente significa. 

Para os servos do Cristo, sobretudo os jovens, é um momento 
de renovação, de renascimento ou de nascimento. Referimo-nos aos 
ideais superiores, que se vão desgastando ao longo do ano e, muitas 

vezes, fogem da nossa programação pessoal. Enquanto o mundo sai, 
inquieto, às compras com a chegada do Natal, ansioso pela troca de 
presentes, os discípulos de Jesus ascendem nova luz interior, alcan-
çando momentos de sublime comunhão com Deus, experimentando 
inexplicável alegria íntima que nenhum bem material jamais irá pro-
porcionar. 

Neste Natal, presenteie o teu próximo com a tua harmonia in-
terior, distribuindo de coração e alma cheios, com teus gestos e pala-
vras, as dádivas celestes que consegues sentir, amando mais que nun-
ca, pois qual o pai que, em vendo seus filhos unidos e amando uns 
aos outros, não ficará feliz? 

Ama mais! Pois já é Natal! 

Felipe Nery 
(Evangelizador da Mocidade) 

 
A Evangelização da Mocidade e dos Pais vai entrar em recesso. 

 
Mas não esqueçam Mocidade, que, em janeiro, teremos 

ESTUDOS DE VERÃO. 

Você já leu este livro?  

PAULO E ESTEVÃO PARA JOVENS 
LEITORES 

    Uma história que ficará escri-
ta em seu coração. O tempo vai 
passar e não irá apagar as emo-
ções que estas páginas vão re-
velar. Jóia literária, que intensi-
fica seu brilho ao virar de cada 
página. Atravesse o portal dos 
séculos e aventure-se, conhe-
cendo dois personagens mar-
cantes na história da humanida-
de: Paulo e Estêvão. Homens 
que, por amor a Jesus, uniram 
suas vidas em uma grandiosa 
missão. Autor: Adeilson Alves.  

Passe na Livraria e confira. 

VOCÊ GOSTA DE MÚSICA ESPÍ-
RITA? 

ENTÃO ACESSE O  

Acervo Espírita 

É um portal dedicado à música 
espírita. Lá  você encontrará le-
tras, cifras, gravações em violão e 
voz e também as gravações ofici-
ais de nossas canções espíritas. 

www.acervoespirita.com.br 
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

VIDA RENOVADA 
 
A dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de 
formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos, com objetivos esta-
belecidos. 
     Não há como evitá-la, sequer procrastiná-la no seu cadenciado 
fatalismo, no rumo da perfeição. 
     A vida renova-se sem cessar, e esse fenômeno faz parte do seu 
processamento. O que se não renova, morre, transforma-se, per-
turba o mecanismo existencial. 
     Especialmente, a vida humana é um dom supremo, que deve ser 
preservada e utilizada com eficiência, dilatando-se ao máximo, a 
fim de se recolherem os benefícios que faculta. 
     Emanação divina, a vida é a presença do psiquismo superior 
manifestando-se em toda parte. 
     Aspirar e inundar-se dessa energia vital é ato de inteligência, 
aplicado à preservação de conquistas e ampliação delas. 
     Nesse incessante fluxo de energia eclodem as possibilidades 
inatas no ser, e ele apercebe-se da glória e da alegria de viver. 

     Para que a vida estue em abundância em ti, faze-lhe uma cuida-
dosa avaliação de como te sentes, como estás e que tens consegui-
do. 
     Tem coragem para proceder a uma autoanálise consciente, res-
ponsável, enriquecedora, de forma que ao constatares os resulta-
dos negativos te disponhas ao enfrentamento revolucionário da 
mudança de crenças, pensamentos, hábitos, comportamentos, 
tudo quanto constitua obstáculo ao teu desenvolvimento, à valori-
zação da vida e suas realizações. (...) 
 Trata-se de um novo programa, que vivenciarás passo a 
passo, firmando-se, a pouco e pouco, até o momento dos bons 
resultados. 
     Não desistas, nunca, de te renovares para melhor, porquanto a 
vida não retorna às mesmas condições, circunstâncias e tempo, 
embora nunca cesse de manifestar-se e oferecer ensejos.                                                             
 
Parte do texto do livro: “Momentos de Saúde” de  Joanna de Ange-

lis, psicografia de Divaldo Franco. 
 

Qualidade na Arte Espírita:  

Conteúdo, Processo ou Produto? 

No dia 4 de novembro aconteceu o PROJETO ALÉM DA ARTE, em Nilópolis-RJ, com o apoio da UMEN 
- União Municipal Espírita de Nilópolis, do C.E. Leopoldo Machado, do C.E. Caminhemos com Humil-
dade e da Casa de Cultura Espírita de Mesquita. O evento teve como tema: “Qualidade na Arte Espí-
rita: Conteúdo, Processo, ou Produto?”. 

O domingo começou muito agradável, com uma recepção calorosa acompanhada por um café da 
manhã. Às 9h30min, os convidados (Wadson Fernandes – Cia Laboro-BH, Marcelo Manga – Projeto 
Oficinas-RJ e Nathália Del Rey – Polo VI - COMEERJ) puderam dialogar num clima fraterno sobre a 
qualidade na Arte Espírita, apresentando vários aspectos de seu conteúdo, processo e produto. 

Em seguida foi iniciada a mesa redonda com a participação de todos que, através de perguntas e/ou 
comentários interagiram com os convidados. Diversas questões foram levantadas acerca do momento atual pelo qual a arte vem 
passando no Movimento Espírita: Como garantir um produto final de qualidade? Como valorizar o processo (de aprendizagem e cres-
cimento) moral e intelectual de cada um sem descuidar do produto? Como adequar o conteúdo artístico a fim de que ele não se afas-
te das propostas doutrinárias? O artista pode ser remunerado? 

Esses e outros questionamentos foram levantados, debatidos, refletidos... E é necessário que pensemos sobre a arte que esta-
mos produzindo: seus objetivos, características e necessidades, para que ela seja mais uma útil ferramenta de divulgação mas, sobre-
tudo, de evangelização do Espírito. O evento não teve a pretensão de responder todas as perguntas em definitivo, muito pelo contrá-
rio: buscou fornecer o ponto de partida para que nós possamos encontrar as respostas que procuramos tendo a Codificação Espírita 
sempre como roteiro seguro.  Allan Kardec já havia nos falado da Arte Espírita que utilizaria como fonte inspiradora as verdades imor-
tais trazidas pelo Consolador prometido; Léon Denis nos falou sobre a Arte que viria no provir, muito mais bela que qualquer obra já 
vista na Terra, porque traria em seu íntimo a beleza verdadeira: o momento celeste onde o Belo de une ao Bom. 

Que possamos participar de mais momentos como esse, provocar mais situações para refletirmos verdadeiramente, objetivan-
do produzirmos uma arte preocupada com a qualidade de seu produto final, com o processo que ela envolve e com a coerência de 
seu conteúdo. Se trabalharmos com dedicação e vontade, e se nossos propósitos forem realmente bons, certamente teremos o am-
paro necessário da espiritualidade para realizarmos escolhas e prepararmos a terra para receber as belas sementes que virão. 

(Nathália Del Rey – é coordenadora e integrante do Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti) 
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REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 

 
OS INSTRUMENTOS DA PERFEIÇÃO 

 
Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito 

ralado por extremo desgosto. 
Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. 
Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um 

primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. 
Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. 
Quando o Mestre leu algumas frases dos Sagrados Escritos, 

o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e 
Jesus o ouviu em silêncio. 

Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: 
— E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares 

incompreensivos? 
— Sem dúvida, reagi como devia! — respondeu o apóstolo, 

veemente. — Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei, sem 
rebuços, as más qualidades de que são portadores. Meu tio  é 
raro  exemplar  de sovinice  e  meu primo  é mentiroso  contu-
maz.  Provei,  perante  numerosa assistência, que ambos são hipó-
critas, e não me arrependi do que fiz. 

O Mestre refletiu por minutos longos e falou, compassivo: 
— Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma 

casa? 
— Naturalmente, trabalha — redarguiu o interpelado, irrita-

diço. 
— Com quê? — tornou o Amigo Celeste, bem-humorado. 
— Usando ferramentas. 
Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: 
— As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra 

são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos 
do Pai, para a edificação do Reino do Céu em nós mesmos.  

Quando falhamos  no  aproveitamento  deles,  que  constitu-
em  elementos  de  nossa  melhoria,  é  quase  impossível  triunfar  
com  recursos  alheios,  porque  o  Pai  nos  concede  os  proble-
mas  da  vida, de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solu-
ção. A ave é obrigada a fazer o ninho,  mas não se lhe reclama 
outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor; no entanto, ninguém lhe 
exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras 
tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligen-
te e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicida-
de não sejam mitos  na Terra. Os  parentes  próximos,  na maiori-
a  das  vezes, são  o martelo ou  o serrote que podemos utilizar a 
benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio 
do qual o Céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marce-
neiro usa as suas ferramentas,  por fora,  cabe-nos  aproveitar  as  
nossas,  por  dentro.  Em  todas as  ocasiões,  o ignorante repre-
senta para nós um campo de benemerência espiritual; o mau é 
desafio que nos põe a bondade  à  prova;  o ingrato  é um meio 
de  exercitarmos o perdão; o doente é uma lição  à nossa capaci-
dade de socorrer. Aquele que bem se conduz, em nome do Pai, 
junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com 
rapidez para  a glória do serviço à Humanidade, porque, se a paci-
ência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. 

Calou-se Jesus  e, talvez  porque Pedro tivesse  ainda os 
olhos indagadores, acrescentou serenamente: 

— Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxilia-
remos os aflitos, de longe? Se não amamos  o irmão  que respira  
conosco os mesmos  ares,  como nos consagraremos  ao Pai que 
se encontra no Céu? 

Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafar-
naum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. 

 
 
(Do livro “Jesus no Lar”, ditado pelo Espírito Neio Lúcio, 

psicografado por Chico Xavier) 

FRASE DO MÊS 
 

“O fruto da oração é o aprofundamento da fé. O 
fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço ao 
próximo. O fruto do serviço é a paz”. 

 
Madre Teresa de Calcutá 

Mensagem mediúnica 
 
 
1. Aproxima-se o Natal, data mágica da 

Cristandade. 
Como deveria ser o Natal realmente? Jesus nasceu simples, 

despojado de todas as glórias mundanas. Numa gruta em Belém, 
cercado por pequenos animais e envolvidos pelo amor de seus pais 
biológicos. 

 O Natal deveria ser todos os dias, reservarmos momentos 
em nossos dias, e orarmos pela humanidade. Pedir as bênçãos do 
Pai, para aqueles que nada possuem. 

 Os irmãos que detêm um poder aquisitivo melhor deveriam 
unir-se sem alarde e ajudar aos mais carentes. 

 Como festejar esta data, com tanta fartura, alegria? Quan-
do sabemos que existem aqueles que nada possuem. Muitas vezes 
nem um lar, um teto para abrigá-los das intempéries do tempo. 

 Lembremos do Cristo, naquela manjedoura e aprendamos 
com Ele, a lição do Amor, humildade e  doação. E tenhamos todos, 
um Natal de amor com Jesus e todos os que nele crêem.  
 

Reunião mediúnica - 18/11/10 
 
 
2. Natal todos os dias  

Amigos do bem, memorizem em vossos corações a terna luz 
da bondade. Serve aos teus irmãos mais infelizes, com o carinho 
que te é peculiar. 

Segue por caminhos regeneradores, caminhos floridos, mas 
não se esqueça de doar aos irmãos, mesmo os que estão longe de 
ti, uma lembrança amiga, um pensamento feliz, para que este ente 
amigo saiba, em sua lembrança, que não é esquecido. 

Orar sempre pelos irmãos em grandes sofrimentos, que são 
esquecidos à própria sorte, e que são nossos irmãos necessitados, 
como todos, da Luz divina de nosso Mestre querido. 

Não se esqueça de que, enquanto dormes em camas quentes 
e bem cuidadas, há irmãos que estão precisando de ajuda para que 
não se perca a pequena alegria de viver, mesmo em pleno sofrimen-
to. 

 Irmãos, eis que se vem anunciando a chegada do Natal, e 
já se faz ver por todos em seus lares, nas compras de tantos enfei-
tes, de tantos brilhos, mas não se esqueçam, meus queridos, que as 
sobras desses aparatos, podeis ofertar a esses irmãos que nem se 
lembram mais quando chega o Natal. 

 Mas o Natal é todos os dias, todo dia é dia de dar amor, 
alegria às crianças, não só pelas ruas, mas também pelos orfanatos 
onde são esquecidos pelos seus entes queridos. 

 Não se esqueçam, amados meus, as oportunidades estão 
sempre ao nosso lado. É um sorriso de amor, um aperto de mão, um 
raminho de flor, tudo isso é Caridade, que Nosso Mestre abençoa. 

Fiquem com todos  a paz dentro dos corações. Eu muito me 
alegro de estar junto a todos vocês. 

 
Irmão sempre.  

Psicografada em reunião mediúnica- 24/10/02 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Dezembro de 2012 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Relembrando Jesus. Denizard Custódio 
Inês Marques 

Francinete Costa --- 

10 “Jesus em nossa vida”. Marly Campos 
Simone Lima 

Maria Cecília --- 

17 “Nas pegadas de Jesus”. José Marques 
Francinete Costa 

Elias de Souza --- 

24 “O verdadeiro sentido do Natal”. Solange Aguiar 
Luciene Bahiense 

Erli Dimas --- 

31 O ano termina. Quais as propostas que nos mo-
vem para o ano que se aproxima? 

João Maceió 
Maria Cecília 

Marília Portela --- 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

05 Tolerância do discípulo. Creusa Branco 
Erli Dimas 

Cláudia Costa --- 

12 Maria, mãe de Jesus. Nadja de Castro 
Fabíola Coutinho 

Creusa Branco Fabio Ferreira 

19 Ciclo de palestras: 
“Mensagem de Natal”. 

Eduardo Ferreira 
Allan de Souza 

Marylin Fonseca Simone Lima 

26 O credor incompassivo. Fabio Ferreira 
Marilene Soares 

Fabíola Coutinho Erli Dimas 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Os trabalhadores da vinha. 
Parábolas e ensinos de Jesus, Caibar Schutel. 

Helena Lima 
Célia Evangelista 

Maria Inês --- 

13 Maria de Magdala e as irmãs Marta e Maria. 
Boa Nova, Irmão X e Na Seara do Mestre, Viní-

cius. 

Sônia Rosário 
Francinete Costa 

Maria Cecília --- 

20 Ciclo de palestras: 
“Mensagem de Natal”. 

Denise Neves 
Nathália Del Rey 

Diana Hasler --- 

27 A autoridade de Jesus. 
Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, lição 16. 

Deise Cardoso 
Luciene Bahiense 

Rosane Peixoto --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Três momentos com Jesus. Ingrind Tagomori 
Nilbe Brilhante 

Ivonete Belo Marlene Macedo 

14 Encontro de Jesus com Zaqueu. Célia Evangelista 
Ivonete Belo 

Ingrind Tagomori Fernando 
Godinho 

21 Ciclo de palestras: 
“Mensagem de Natal”. 

Allan de Souza 
Eduardo Ferreira 

Célia Evangelista --- 

28 O ano termina... tempo de reflexão. Eduardo Ferreira 
Edineide Silva 

Íris Duarte Dora Rosa 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Di
a 

Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 O poema de libertação. 
Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, lição 18. 

Ricardo Delamare 
Andrés Gabriel 

Célia Evangelista --- 

09 A paciência de Jesus. 
Trigo de Deus, Amélia Rodrigues, lição 14. 

Franziska Huber 
Inês Marques 

Elias de Souza --- 

16 O Natal de Madalena. Nathália Del Rey & 
Eduardo Ferreira 

Fabiola Coutinho Catia Martins 

23 Ciclo de palestras: 
“Mensagem de Natal”. 

Ricardo Teixeira 
Fabio Ferreira 

Ivone Maria --- 

30 Avaliando e mudando. Cleide Araújo 
Valmir Freitas 

Inês Marques --- 


