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Luz & 

Verdade 
ANO XI   –  NÚMERO 84  –  FEVEREIRO 2007 

 
EDITORIAL 

 

Dias inesquecíveis? Somente com o Cristo! 
 

Neste mês, após a maior festa da cristandade, do nascimento do meigo nazareno, 
Jesus, há uma outra festa que, a cada dia, recebe um número maior de adeptos: o 
carnaval.     O instrutor espiritual Humberto de Campos, o Irmão X, afirma que “as pessoas 
passam o ano inteiro mascaradas e, nos dias de Momo, retiram as máscaras”.      
Muitos companheiros afirmam que o carnaval  é alegria. Há que analisar de que cepa, de que 
raiz é esta alegria? E, por que usamos  máscaras o ano inteiro, e, por que nos dias de Momo, 
retiramos as máscaras? Podemos pensar que esta alegria não é legítima, nem profunda ou 
duradoura, e que também é mascarada, escondendo sua verdadeira intenção, pois que está 
mergulhada na ilusão, na promiscuidade.  Muitos jovens, seduzidos, pelo colorido, pela 
pseudo-alegria, pela música, por imagens que apelam para  o sexo desvairado, que desperta 
instintos adormecidos, se deixam levar pelas promessas de "dias inesquecíveis". E, 
certamente, assim serão! Pois não são informados que terão amarguras e incertezas 
futuras.     Convenhamos que, todo excesso é irresponsável e irreverente, não respeita 
limites, e sempre trará compromissos perturbadores e sombrios.   Por estas possibilidades, 
pensemos em nossos compromissos com a moral do Cristo. Lembremos das lições de amor 
que nos conduzem ao Senhor do Bem e da Paz, dispensemos os convites da licenciosidade e 
daqueles que transgridem as leis divinas.        Procuremos "segurar" a serenidade, a 
atmosfera de alegria e fraternidade que sentimos no dia 25 de dezembro e estejamos em 
paz conosco, com os que estão também buscando o aprimoramento na Luz. Busquemos o 
caminho para conquistarmos o título de povo civilizado, o povo que desenvolveu as suas 
potencialidades intelectuais e morais em toda a sua plenitude. Recordemos qual o nosso 
papel na obra da Criação: acendamos, a cada passo, um ponto de luz em nosso caminho, 
"levar a luz onde houver trevas". E o Pai nos abençoará sempre, abundantemente, com 
bênçãos de Amor, misericórdia e sabedoria. 
 
 

 

Boletim Interno 
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���� Momento para Reflexão 
Numa sociedade em que a vida familiar tem sido tão difícil, tão 

escassa, por que não aproveitar os dias carnavalescos para conviverem bem 
mais juntos, seja no lar, num sítio arborizado, nas paisagens refazentes do 
mar ou da montanha, estreitando os vínculos do carinho, prestando atenção a 
tantos lances importantes da vida dos nossos queridos, antes inobservados? 
(pelo espírito Thereza de Brito – médium Raul Teixeira)  
 

 

 

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

 
Fevereiro 

 
01 - Leiva Gomes Pimenta 
02 - Rosemir Corrêa França 
04 - Darcio Pereira Ronauro 
05 - Frederico Pinheiro Ney 
06 - Vânia Lucia Carvalho Paiva 
07 - Elizabeth Villa  Cupolillo 
09 - Carmelita Toledano 
09 - Claudia Rocha Aguiar 
09 - Diana Tavares de Oliveira Nasler 
 
 

 
09 - Moacir de Oliveira Rodrigues 
12 - Dalva Maia da Silva 
14 - Valentina Provezan Gorne 
15 - Marco Antonio Nunes Alves 
18 - William Santana Bastos 
19 - Cirlene Viana de Freitas 
22 - Rosângela Reguine de Souza 
26 - Cléo de Albuquerque Mello 
28 - Luciana Salvador de Castro 
 

 
���� Novos associados 

Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de 
comparecer à Livraria (Tesouraria) trazendo uma foto, onde receberão um  exemplar  do  
Estatuto  do  CELV e   os  esclarecimentos  a  respeito  de suas   mensalidades. São eles: 
Carlos Henrique Gonçalves Alcântara, Linderberg Dias de Andrade, Jane Janaina de 
Oliveira Silva, Darcio Otaviano Ranauro. 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos aos Srs. Associados que procurem colocar suas mensalidades e endereços em 
dia. Pedimos que os associados tragam 1 retrato 3x4 ou 2x2 recente para completar suas 

fichas de associados.  Vamos colaborar com nossa Casa Espírita 
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Edital de Convocação 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 

 

A Diretoria do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Presidente, e de acordo com 
o que dispõe os Art. 15º, Parágrafos 1º, 2º e 3º e Art. 16º, Alíneas “c” e “d”, do Estatuto do 
CELV em vigor, vem por este EDITAL, convocar os Senhores Associados efetivos e 
beneméritos, no gozo de seus direitos, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, 
em sua sede, a Rua Vitor Alves, n.º 226,  Campo Grande, RJ, no próximo dia 11 de fevereiro 
de 2007, às 10h30min em 1ª Convocação, com a presença  da maioria absoluta dos 
Associados ou  às 11h, em 2ª Convocação, com a presença de 1/3 (um terço) dos Associados  
acima mencionados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do parecer do Conselho Fiscal 
, sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Receita e da Despesa e a 
prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício anterior de 01.01.2006 a 
31.12.2006, analisá-los e aprová-los; 

b) deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as prescrições 
legais, estatutárias e regimentais. 

 
Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2007. 

 
Nivaldo Nogueira Dias 

Presidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS” 
Fevereiro 

 
• História de Joana D`arc (biografia) 

Ermance Dufaux 
• Além do rosa e do azul (orientação) 

Gibson Bastos 
 

Venha para o nosso Clube, preencha uma ficha para participar! 
Com R$ 10,00 você pode adquirir um lançamento espírita. 

 
 
 

 

 

 



 4 

���� MEMÓRIA ESPÍRITA 
Aconteceu em Fevereiro... 
 
Dia 09 – O romance histórico “Há Dois Mil 
Anos”, iniciado em 24.10.1938, ditado pelo 
Espírito Emmanuel, na psicografia de 
Chico Xavier, foi dado por concluído no 
ano de 1939. 
Dia 17 – Desencarna João Henrique 
Pestalozzi, na Suíça, em 1927. Educador 
atuante, teve como discípulo Allan Kardec. 
Dia 26 – Nasce, em 1842, Camille 
Flamarion, astrônomo, médium da 
Codificação e considerado o poeta do 
Espiritismo.  
Dia 26 - Nasce, em 1802, o romancista 
Victor Hugo, em Paris, França. 
Dia 27 – Nasce, no Rio de Janeiro, em 
1853, Francisco Menezes Dias da Cruz 
(Filho), excelente propagandista espírita, 
médico e homeopata. Foi presidente da 
FEB. 
 
���� CELVINHO e sua dica de leitura    

A história foi escrita 
pensando exclusivamente na 
criança! Pensando em trazer 
novos ensinamentos sobre a 
mudança desta vida para a 
Vida Espiritual... Estamos 

falando do livrinho “A Lagarta come-come e 
a Borboleta azul” de autoria de Wilma Stein, 
estória inspirada por Palhacinho. O Livro nos 
conta como é a passagem da vida material 
para a vida espiritual (a crise da Morte) e vai 
alegrar tanto o coração do adulto quanto o da 
criança. O livrinho tem 56 páginas e conta à 
história duma metamorfose ou duma lagarta 
comilona que certo dia descobre outra vida, 
aprendendo muita coisa bonita e importante 
para o seu crescimento espiritual, entendendo 
que não é difícil mudar... Aproveitando para 
ganhar novos conhecimentos da VIDA. 
Confira! 
 

 

���� Sugestão de Leitura 
 Qual a primeira conseqüência do suicídio? 
Todos os suicidas passam pelas mesmas 
experiências dolorosas?O suicida libera-
se de seus desajustes em uma única 

existência? Estas e 
muitas outras 
perguntas são 
respondidas por 
Richard Simonetti no 
seu mais novo trabalho, 
o livro: “Suicídio: Tudo 
que você precisa 
saber”. Nele, o 

conhecido autor, com a clareza e concisão 
de sempre, apresenta, à luz da Doutrina 
Espírita, diferentes aspectos envolvendo 
este delicado tema, que tanto tem 
preocupado os governos do mundo, tal o 
aumento nos últimos anos do numero de 
mortes provocadas, sobretudo entre 
pessoas de pouca idade. O autor fala 
também sobre a mobilização da 
Espiritualidade para evitar que uma pessoa 
cometa suicídio. E elucida que nem 
sempre, por maiores que sejam os 
esforços dos amigos do Mundo Maior, é 
possível evitar o ato equivocado, pois a 
mente de quem está prestes a cometer 
suicídio entra naquilo que ele qualifica 
como “curto circuito mental”. Por essa 
razão, não raro, os benfeitores espirituais 
acabam se valendo do auxílio de pessoas 
ligadas ao candidato. “Suicídio – tudo que 
você precisa saber” com 170 páginas, tem 
296 perguntas, dividas em 37 grupos de 
oito questões, distribuídas em quatro 
tópicos: “efeitos”, “causas”, “ajuda” e 
“profilaxia”. 
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���� Sala de Vídeo.  
 Vamos apresentar um seminário histórico para o Movimento Espírita. Divaldo 

Franco, médium e orador espírita realizou o Seminário “Diretrizes para uma 
Vida Feliz”, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, para aproximadamente 
12.00 pessoas, por ocasião da comemoração do Nascimento de Allan Kardec, 

o Codificador do Espiritismo. Você vai se encantar com este seminário e não poderia ser 
diferente, é mais uma brilhante palestra de Divaldo Franco. A exibição terá 1h10min de 
muita orientação e conforto para uma Vida mais Feliz! Participe, se dê esta oportunidade. 

 
EXIBIÇÕES nas terças-feiras do dia 13/02 e 27/02 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 

 
 
 
 

Se você sabe tocar violão, a equipe do DIJ precisa de você. 
Participe, sendo um voluntário, doe uma hora por semana. Procure-

nos aos sábados a partir das 14hs 
(a partir de março). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca & Sala de leitura 

Pedimos aos srs. Associados que mantenham seus  empréstimos em dia, 
dando a oportunidade a outro companheiro de também usufruir deste 

beneficio! 
“O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar” 
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���� Fragmentos de Luz & Verdade 
 
Por que dizer não ao carnaval? 
 

Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência 
das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências 
nas festas carnavalescas. 

É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a 
mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, 
descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da Vida, se verifiquem excessos dessa 
natureza entre as sociedades que se pavoneiam com os títulos de civilização. Entanto os 
trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o 
caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso 
espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera, nas almas indecisas e 
necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de 
animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. 

Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva 
nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos 
de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. 

Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de 
fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifique o 
olvido de obrigações sagradas por parte das almas cuja evolução depende do cumprimento 
austero dos deveres sociais e divinos. 

Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em 
semelhantes festejos, na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. 

Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os leprosos, os cegos, as crianças 
abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. Por que protelar essa ação necessária das 
forças conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, afim de que se 
transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos 
que choram e sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos 
de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco, dentro das suas possibilidades, 
para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. 

É incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo, exibir 
superfluidades e luxos nababescos, mas, enquanto houver um mendigo abandonado junto de 
seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloqüente atestado de 
sua miséria moral. 

 
Revista: Reformador 2003 

Pelo espírito Emmanuel/ Chico Xavier 
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��������   AGENDA DO CELV  

Consulte também nossos murais. 

 
���� GRUPOS DE ESTUDO / DAD 
Um novo ano se reinicia e você tem várias opções de estudo para conhecer melhor o 
Espiritismo, procure em nossa grade de programação os dias e horários. 
 

• Grupo de Iniciação ao Espiritismo – para quem acabou de chegar ou não participou 
ainda de nenhum grupo de estudos. Você pode começar quando quiser. Depois que 
terminar escolha outro grupo para continuar: ESDE ou GELCO. 

 
• GELCO – Grupo de estudo dos Livros da Codificação, teve retorno em 29/01. Em 
numero de cinco turmas, que corresponde cada uma ao estudo de um livro da 
codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho Segundo o 
Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Os interessados devem ser inscrever 
primeiramente na turma do Livro dos Espíritos, fichas na Livraria. Os estudos 
acontecem todas as segundas-feiras às 20hs. 

 
• ESDE – com abordagens diferentes o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
estuda assuntos diversos com muita dinâmica, técnica e recursos didáticos 
apropriados. Os grupos retornam em fevereiro, basta que escolha o dia que melhor 
lhe convier e participar! 

 
• EADE – “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita”. O curso é destinado somente 
para quem já terminou o ESDE. Teve início em 20/01/07 e acontece quinzenalmente 
aos sábados, 17h. Próximas aulas em 03/02 e 17/02. Ainda há tempo para começar. O 
grupo está aberto para os interessados de outras casas espíritas. 

 
•  A VEZ DO GELCOM - O Grupo de Estudo dos Livros Complementares nasceu da 
constatação de que muitos companheiros lêem, mas não conseguem fixar os 
ensinamentos das obras espíritas romanceadas. Daí a idéia da criação de um estudo 
metódico, programado e leve, no qual os participantes pudessem debater e esmiuçar 
as entrelinhas do pensamento superior.  

 
GELCOM I - O grupo retornou aos estudos, após a pausa do fim de ano, no dia 16.01.2006. 
Funcionando terça-feira, das 18:00 às 19:30, estuda atualmente as obras de Manoel 
Philomeno de Miranda. 
 
GELCOM II - Vem aí o GELCOM II, que estudará as obras de André Luiz. Se você estudou 
ou está estudando as obras básicas (GELCO/ESDE), não perca esta oportunidade. Será aos 
sábados, das 15:30 às 17:00 horas, a partir do dia 03 de março de 2007. Inscrições na 
livraria, a partir de fevereiro.  
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 ����DIJ – Depto de Infância e Juventude 
• Retorno da Evangelização Infantil & Grupo de Pais – as atividades de Evangelização 

infantil que acontecem aos sábados retornarão na primeira semana de março, 
precisamente no dia 03/03 às 15h. Aguardamos ansiosamente pelo retorno de todos que 
nos alegraram em 2006 e convidamos novos papais a participarem desta obra de Amor – 
coopere com Jesus! 

 

���� O Departamento de Multi Meios precisa de sua colaboração! 
 O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e manutenção de 

nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras do mês, e também 
quando houver a 5ª sexta-feira. No mês de fevereiro nossos encontros serão nos dias 02 e 16/02 
sempre às 08h. Se você não pode vir numa sexta venha em outra, mas venha e ajude-nos! Procure o 
companheiro Elson para maiores informações. 
 
���� DOM – Departamento de orientação mediúnica 

• Estudos da Mediunidade 
Quartas-feiras 
14/02 - 2ª  apostila de estudo da mediunidade - mod. 7,  anexo 3 "Doenças Mentais" 2ª 
parte - Responsável: Ricardo Delamare / aux. Alberto 
 
28/02 - livro Diversidade dos Carismas - Hermínio de Miranda - cap V - itens 8 - 11-  pág. 
218- 224 - Responsável: Elson da Silveira / aux. Wanderley 
 

���� Agradecimentos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de dezembro 

/ 2006: 571 kg de alimentos, 871 peças de roupas, 129 pares de sapatos, 37 bolsas / 
cintos, 223 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 41, e R$ 148,55 em doações 
em dinheiro. 

 
���� Ciclo especial de palestras 
Durante as reuniões públicas do dia 09 ao dia 15/02 o tema será: “Visão Espírita do 
carnaval”, que nos fará despertar para a beleza e a arte, sem agressão e promiscuidade. 
Fazendo-nos ver as conseqüências sérias, desta festa primitiva á nossa evolução, devendo 
fazer com que reflitamos a respeito das mudanças de hábitos necessárias e urgentes!   
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NOTÍCIAS DO  
 MOVIMENTO ESPÍRITA 
 

 

 

���� Alerta ao Movimento Espírita – Ortotanásia! 
 A Rádio Rio de Janeiro vem alertando a todo Movimento Espírita Brasileiro e 
Internacional sobre como vem sendo tratada esta questão por nossos médicos. Em recente 
reportagem no “Jornal Correio Espírita” edição de dezembro/2006, chama a atenção dos 
espíritas para que estejam alerta na defesa permanente da vida, contra a resolução do 
Conselho Federal de Medicina que autoriza os médicos a praticarem a Ortotanásia no 
Brasil. De autoria do jornalista Marcelo José, repórter do Jornal, a matéria vem esclarecer 
porque a Eutanásia e a Ortotanásia são consideradas homicídio. A íntegra da matéria pode 
ser lida no jornal Correio Espírita ou pedida pelo e-mail do DIV/CELV.   
 
���� Deficiência visual em pauta 

Um encontro de evangelizadores, educadores e pessoas interessadas em problemas 
que envolvem deficiências, em especial da visão, está sendo organizado pela Sociedade Pró-
Livro Espírita em Braille, em parceria com o Conselho Espírita do estado do RJ. Os 
interessados nos trabalhos que serão desenvolvidos no encontro, que ainda não tem data 
estabelecida, poderão obter mais informações ou fazer suas inscrições de segunda a sexta-
feira, em horário comercial, pelo telefone (21) 2288-9844, ou na sede da SPLEB, Rua 
Thomas Coelho, 51 – Tijuca – Cep 20540-110 / RJ. 
 
 
 
���� Dicas de sites espíritas 

• www.mocidadesespiritas.com.br 
• www.abrape.org.br (Associação B. dos psicólogos 
espíritas) 

• www.febnet.com.br (Federação E. Brasileira) 
• www.polo6e16.org (informações espíritas de nossa 
região) 

 
 

���� Endereços do Movimento Espírita 
• Centro E. Apostolo Estevão – Rua Alberto de Oliveira, 365 – Santíssimo – Tel.: 
2301-5582 / 3469-2291;  

• Centro E. Casa de Miguel – Rua Daniel Santos, 156 – Campo Grande.  
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MENSAGEM MEDIÚNICA 
 
E a Luz se fez...  

Se não podemos ainda ser um farol, que possamos ser uma singela lamparina a 
iluminar a tantos que necessitam da luz do Nosso Cristo Jesus, para saírem das trevas 
criadas por eles próprios. 

Que nossa singela, mas permanente luz, possa cada vez mais se fortalecer no 
Evangelho de Nosso Senhor, para que possamos trilhar os caminhos de Nosso Cristo Jesus, 
iluminando por onde passarmos, trazendo dentro de nossos corações, a luz de Nosso 
Senhor. 

Perseverança, fé e humildade, porque assim cada vez mais a nossa luz se expandirá, 
onde estiver um irmão necessitando. 

 
Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 24/08/00. 

Médium: Neyde Ney. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 
E-mail: divcelv@yahoo.com.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 
Diretor: Nivaldo Dias 

Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira. 
Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV, Célia Evangelista. 

Revisão: Célia Evangelista 
 
 

 
 


