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Luz & 
Verdade 

ANO XI I  –  NÚMERO 96  –  FEVEREIRO 2008 

 
EDITORIAL 

 
“50 ANOS, UMA OBRA DE AMOR“ 

 
 

Não poderíamos deixar passar uma data tão importante, daquela 
que tornou-se a maior obra de assistência às famílias em situação de risco social, 
especialmente às crianças, o Lar Fabiano de Cristo. E por isso damos destaque, em parte, 
desta maravilhosa reportagem do boletim semanal do SEI nº 2075. 

“No dia 8 de janeiro, comemoramos o cinqüentenário da Obra de Fabiano, fundado em 
1958, que compreende, além do Lar, um conjunto de instituições de assistência social e de 
empresas geradoras de recursos. Essa idéia genial permite se disponha de um dos maiores 
orçamentos filantrópicos do país, ao lado de organizações que se tornaram modelares na 
área da previdência e do seguro, “mão que arrecada, mão que distribui, um só coração 
vinculado ao bem”. O Lar Fabiano de Cristo tem reconhecimento internacional, considerado 
Órgão de Educação Básica da Unesco. Recebeu inúmeros prêmios e é referência em sua 
área de atuação. Mais de três milhões de pessoas foram beneficiadas, inúmeras famílias 
romperam as algemas da miséria e vivem hoje, com modéstia, mas com dignidade. Dezenas 
de unidades próprias espalham-se pelo Brasil. Centenas de conveniadas recebem 
complementação para o desenvolvimento de suas atividades. 

Por que Lar Fabiano de Cristo? Essencialmente é um lar. Significa que é um lugar de 
sentimento porque lar é convergência das vibrações das pessoas que nele vivem. Antes de 
ser um lugar físico, é um encontro de corações. Mas não é um lar comum porque é Fabiano. 
Ele iluminou o Rio de Janeiro praticamente durante toda a primeira metade do século 18. 
Vindo de Portugal, enriqueceu no comércio, mas horrorizou-se com a tragédia dos negros e 
dos índios escravizados nas catas e nas faisqueiras das minas, na serra da Mantiqueira. 
Doou todos os seus bens aos pobres e entrou para o convento de São Bernardino de Siena, 
em Angra dos Reis. No ano seguinte, 1705, foi transferido para o Convento de Santo 
Antônio, no Rio de Janeiro, onde foi porteiro e enfermeiro. Seu amor extremado a todos, 
especialmente aos mais pobres, fez com que se transformasse em referência do Bem nas 
terras do Brasil. Era a reencarnação de Anchieta, o fundador do teatro e das artes em 
nosso país. Venerado pelos índios, escrevia poemas na areia. Volta como Fabiano para 
escrever um poema de amor no coração dos homens. Finalmente, o Lar Fabiano, é de Cristo. 
Modelo e guia da Humanidade, o Cristo sintetizou toda a sabedoria, toda a Lei, ensinando 
que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. (...)” César 
Soares Reis 

Boletim Interno 
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O Lar Fabiano de Cristo foi fundado a partir da idéia inovadora de Carlos Torres 
Pastorino que reuniu outros beneméritos em torno de uma proposta que pudesse beneficiar 
a infância carente e desvalida. Deste momento, participaram pessoas afinadas com os 
ideais propostos, entre outros, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Jorge 
Andréa dos Santos, José Hermógenes de Andrade Filho, Alziro Zarur e Jaime Rolemberg 
de Lima, o grande realizador da Obra de Fabiano. Foi Jaime Rolemberg, um líder e pioneiro, 
quem criou uma instituição que atendesse à Obra do Lar e aos seus associados, de forma 
interdependente. Surgia então a CAPEMA (Caixa de Pecúlio Mauá), hoje CAPEMI (Caixa de 
Pecúlios, Pensões e Montepios - Beneficente).  

Vale a pena conhecer e contribuir, com toda essa obra de Amor ao próximo! 
 
 
 
 
 

 

VII Treinamento para Evangelizadores de Infância e Juventude 
2008 

 
O DIJ/CELV vai promover mais um treinamento para 

voluntários que desejem conhecer ou ajudar na Evangelização 
Infantil e da Juventude. 
 
LOCAL: CELV - Rua Vitor Alves, 226 – Campo Grande / RJ 
Informações: 2415-7928 ou c/ Eduardo: 9406-0837 ou pelo 
div.celv@yahoo.com.br 
 
CONTRIBUIÇÃO: R$ 5,00 (incluindo lanche, almoço e 
apostila). 
(As inscrições poderão ser feitas até o dia 17/02/08) 
 

                              RECEPÇÃO: 08h     Início: 09h.   
Término: 17:30h  
                  DOMINGO → 24/02/2008 

 
 

 
 
 

 
 
ATENÇÃO! Pedimos aos nossos colaboradores que não tragam mais materiais 

recicláveis.  Estamos tendo problemas com insetos e roedores, por isso não 
estaremos mais juntando estes materiais. Desde já agradecidos. 
 
 

 

mailto:div.celv@yahoo.com.br
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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, nº 226,  Campo Grande, RJ,  
no  próximo dia 17 de   fevereiro   de   2008,   às  10:30  horas   em   1ª  Convocação,   com   a  presença  
da  maioria absoluta  dos Associados ou  às 11 horas, 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 01.01.2007 a 31.12.2007, 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 2008. 
Ivete Zampa de Aquino 

Presidente 
 
 
 
Ä Parabéns pra você, nessa data querida... 

 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  -  Risemir Corrêa França 
04  -  Darcio Pereira Ronauro 
05  -  Frederico Pinheiro Ney 
07  -  Elizabeth Villa  Cupolillo 
07  -  Ricardo José T. da Silva Jr  
09  -  Carmelita Toledano 
09  -  Claudia Rocha Aguiar 
09  -  Diana Tavares de O. Hasler 
 

09  -  Moacir de Oliveira Rodrigues 
10  -  Sandro Cabral dos Santos  
12   -  Dalva Maia da Silva  
14  -  Valentina Provezan Gorne 
15  -  Marco Antonio Nunes Alves  
17  -  Maria Noemia dos Santos  
18  -  William Santana  Bastos  
19   -  Cirlene Viana de Freitas 
22  -  Rosângela Reguine de Souza 
28   -  Luciana Salvador de Castro  

 
 
Ä Novos Associados 
Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de 
comparecer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4 ou 2x2, onde receberão um 
exemplar do Estatuto do CELV e os esclarecimentos a respeito de suas mensalidades. 

• Lívia Adelaide Cardoso de Assis;  
• Rosana Barbosa Tardio.                                 
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AVISO sobre MENSALIDADES 

Lembramos aos Senhores associados que, de acordo com o Estatuto, o 
atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades acarretará a perda da 

condição de associado do CELV.  
Colaborem, mantenham suas mensalidades e endereços atualizados.  

O CELV precisa de todos nós!. 
 

 
 

 
 

Mudança de Departamento 
A Presidente do CELV usando de suas atribuições, de acordo com o Art. 24º , Parágrafo 

1º , alínea “o” do Estatuto do CELV, resolve: 

a) Dispensar, a pedido, o companheiro associado Elson Alves da Silveira do cargo de Dirigente 
do DMM, e; 
b) Designar a companheira associada Diana Tavares de Oliveira Hasler para o cargo de 
Dirigente do DMM. 

Nossos agradecimentos ao companheiro Elson pela colaboração sempre eficiente que 
dispensou à nossa Casa, e boas vindas à nossa companheira Diana. 

 
 

 
 

  
    Ä  CELVINHO e sua dica de leitura 

     
         Como falar de virtudes para nossas crianças? Em momentos tão 
contraditórios? Em épocas que tudo é “normal” e está na moda? As 
crianças não atendem mais pelo ”faça o que digo, mas não faça o que 
faço”, quando os adultos são seus piores exemplos!  

Então o nosso recurso será a forma didática, com uma boa leitura, esta é a semente. 
“Cartilha das virtudes”, um livro da educadora Wilma Stein com vários contos, baseados 
em parábolas e conceitos morais, importantes ensinamentos que auxiliarão na formação de 
pequenos e de jovens leitores, enriquecendo a tão necessária bagagem evangélica que as 
crianças e adolescentes precisam levar pelos caminhos dos tempos, rumo a um futuro 
melhor, mais solidário, e, consequentemente, mais feliz. 

Aliás, nesse sentido, bem já nos alertava o sempre querido Machado de Assis: ”o 
menino é o pai do homem”. O livro tem o objetivo de levar à reflexão e ao compartilhamento 
das virtudes morais e espirituais. 

“Cartilha das virtudes” está em promoção em nossa Livraria. Confira. 
 

“Como todo bom jardineiro, os pais e os educadores, devem ser 
 bons cultivadores de virtudes e valores”. 
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Ä  Sugestão de Leitura 
 

Nossa sugestão para este mês é o livro Psiquiatria Iluminada, 
de autoria do Dr. Roberto Silveira, que vem nos apresentar 10 jóias do 
seu arquivo, nos deixando conhecer os casos e como a Psiquiatria aliada 
aos conhecimentos da Doutrina Espírita pode contribuir para a melhora 
do indivíduo. 

Constituindo-se como uma disciplina médica essencialmente 
deducente, quando o raciocínio médico se baseia em premissas aceitas 
como verdadeiras, a Psiquiatria guarda um subjetivismo onde idéias, 

teorias e teses se adicionam, se completam ou se contradizem. Se a inteligência e o esforço 
de verdadeiros gênios da medicina psiquiátrica, através desses últimos 150 anos, a fizeram 
extraordinário campo de estudos e observações, indiscutíveis conceituações que alcançam a 
infinitas limitações da metafísica a tornam mais apaixonante e manancial para 
transcendentes constatações. 

A Doutrina Espírita, superando as resistências das religiões pseudocristãs e 
ultrapassando os preconceitos da ciência materialista, vem elucidando conceitos e 
contribuindo para mais bem aclarar a obscuridade que ainda persiste nas áreas ligadas aos 
problemas da mente humana. Psiquiatria Iluminada é editada pelas Edições Léon Denis e 
tem 208 páginas. (Este livro está em promoção em nossa Livraria). 
  

 
 
Ä  Sala de Vídeo.  

Mais um ano se inicia, e sempre fazemos novos planos... Não esqueça de 
incluir em seus planos estudar mais a Doutrina. Uma oportunidade disso é 

a exibição mensal que acontece sempre às terças-feiras,segunda e quarta 
semana de cada mês. Para iniciar, este ano, começaremos com uma palestra 
confortadora e muito descontraída do Semeador de Estrelas, Divaldo Franco.  
 “OS QUATRO GIGANTES DA ALMA”, a veneranda Joanna de Ângelis, nos apresentou 
profundo estudo sobre o tema, escrevendo a obra “O Homem integral”, apresentando-nos 
com propriedade e riqueza de informações os quatro modernos gigantes da alma: a rotina, a 
ansiedade, o medo e a solidão. A nobre mentora leciona que a criatura humana perdeu o 
endereço de si mesma e de Deus, não logrando assim encontrar a Paz. 
 Divaldo Franco, com seu estilo vibrante e dinâmico, apresenta-nos alguns conflitos 
existenciais. Com propriedade, aborda a passagem evangélica da cura do lunático. Ainda nos 
apresenta um excelente estudo sobre auto-estima. 
 (Não tenha tanta pressa, aproveite as oportunidades de estudar!) 
 

  
EXIBIÇÕES nas terças-feiras: dias 12/02 e 26/02 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 
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Ä  Fragmentos de Luz... 
Melhorando sempre 
“Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, 
mas para que façais o bem...” – Paulo. 

(II Coríntios, 13:7). 

 
Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira 

constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha, entanto, ninguém está 
impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma 
flor. 

Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa 
coletividade de espíritos imperfeitos quais somos ainda todos nós, em regime de correção e 
aperfeiçoamento, contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os 
semelhantes com a força moral do bom exemplo. 

Sem dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na Terra, entretanto, 
ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a 
certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. 

Indiscutivelmente, não podes sanar as dificuldades totais da família em que nasceste, 
todavia, ninguém está interditado, no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na 
tranqüilidade que se deve manter em casa. 

Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o 
domínio das atribulações que lavram no Planeta. 

O Senhor nunca nos solicitou o impossível, e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos 
de grandeza compulsória. 

Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a 
gleba em que transita. 

Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas 
trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-
a, em nós e em torno de nós. 

Do livro: Palavras de Vida Eterna. 
Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 

 

... & Verdade 
Influências 

Em hipótese de estar sob a influência de um Espírito menos elevado, que poderia induzi-lo à 
prática de um crime, ou de ações que comprometessem toda a sua vida, lembremos dos 
ensinamentos do Divino Amigo que pede que não apenas oremos, mas, sobretudo, que VIGIEMOS 
sempre, para que não caiamos em tentações. 

Os nossos dias estão cheios de ocorrências, que ao invés de serem guiadas por Espíritos 
iluminados, são dirigidas pelos companheiros que os próprios encarnados escolheram como seus 
amigos ou sócios de experiências. 

Daí, todos os dias, inúmeras tragédias abalarem as manchetes e surpreender as pessoas, 
como se a “coincidência” fosse a conspiradora para a ocorrência das dores, que fustigam a vida dos 
incautos. 

Estejamos mais ligados ao bem, pelas ações, pelas palavras, pelos pensamentos, pelos 
sentimentos, o que nos ligará mais fortemente aos Espíritos nobres que se valem de todas as suas 
forças para nos proteger contra o mal, mesmo quando algum mal nos atinja. 

 
Do livro: “Os rochedos são de pedra” 

André L. Ruiz / pelo Espírito Lucius 
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@ &    AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
Ä DIJ – Depto de Infância e Juventude 

● Responsabilidade - Não esqueçam, senhores pais e responsáveis, de colocar em seus 
planos para o novo ano esta obrigação: “Conduzir e acompanhar os filhos todas as semanas, a fim de 
que eles freqüentem com assiduidade e alegria as abençoadas aulas de moral e Doutrina Espírita”. 
Convide o Mestre Jesus para auxiliá-los nessa grande missão, a educação moral. O tempo é esse, de 
falar de Deus, de ensinar-lhes o respeito e a fé, de abraçá-los bem forte, de dar todo Amor e 
carinho... 

A Evangelização e o Grupo de Pais retornam no sábado, dia 16 de fevereiro, às 15hs. 
O livro deste ano que estudaremos será: “A educação à luz do espiritismo”, de Lydiênio 
Barreto de Menezes, estamos lhe aguardando! 

 
● As inscrições já começaram. 
 O VII Treinamento para Evangelizadores de Infância e Juventude vai acontecer no domingo 

dia 24/02, os inscritos devem ter, no mínimo, 06 meses de freqüência no CELV. Objetivos da 
Evangelização: 

“Receber o espírito que retorna, auxiliar a sua preparação interior, auxiliar o despertar de 
qualidades superiores, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no Mundo Espiritual, abrir 
espaço e colaborar na ação deste Espírito para que ele encontre campo propício para a realização de 
sua tarefa, é trabalho de grande importância de toda Casa Espírita, seja um humilde Centro de 
quatro paredes ou ampla Instituição com vastas dependências.”  Walter Oliveira Alves 
 
 
Ä  Voluntário. O DMM 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, os encontros serão nos dias 01, 15 e 29/02, sempre às 08h. Se não 
puderem vir num dia, venham em outro, mas venham, e ajudem-nos! Procurem a companheira Diana 
Tavares para maiores informações.  
 
Ä  Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 

• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 
dezembro/2007: 345 kg de alimentos, 1602 peças de roupas, 154 pares de calçados, 57 
bolsas / cintos, 116 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 09, e R$ 370,11 em 
doações em espécie. No Bazar, foram arrecadados R$ 726,00. 

• As doações de cestas básicas às famílias, assistidas por nossa Casa,acontecem sempre no 
último sábado do mês. 

 
Ä  Grupos de estudo do CELV/DAD 
Um novo ano se inicia, 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. 
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• GELCO – Grupo de estudo dos Livros da Codificação, teve retorno em 28/01. Em número 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 20h. 

 
• 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 11 de fevereiro. Você ainda pode escolher o grupo de segunda-feira (ESDE 
XV), de 9h às 10h30min ,ou o grupo de terça-feira (ESDE XVI) de 20h às 21h30min. 
Participe! 

 
• EADE – “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita”. O curso é destinado somente para 

quem já terminou o ESDE.  
 

• 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. Se você 
estudou ou está estudando as obras básicas (GELCO ou ESDE), não perca esta oportunidade. 

GELCOM I – Estudos na terça-feira, das 18h às 19h30min, estudam atualmente as obras de Manoel 
Philomeno de Miranda. 
GELCOM II – Estudos no sábado, das 15h às 17h. O grupo estuda as obras de André Luiz.  

 
 

Ä  Aniversário do CELV 
Em março/2008 o CELV vai completar 88 anos e convidamos dois companheiros muito 

queridos do Movimento Espírita para abrilhantar nossas reuniões comemorativas. No dia 10/03, 
receberemos o confrade Maurício Mancini e no dia 12/03 receberemos a companheira Yasmim 
Madeira, apresentadora do programa Despertar Espírita. 
 
 

 
 
NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 
 

 
Ä  Programa ajuda Deficientes visuais a ler. 

A revista “Kardebraile”, da Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille (SPLEB), traz na sua nova 
edição uma ótima notícia para os estudantes e profissionais cegos (que segundo o censo 2000 do 
IBGE são 126 mil) ou com baixa visão (aproximadamente 15 milhões de pessoas). É que eles agora 
poderão ter acesso a livros digitalizados. Tudo isso graças ao Livro Digital Acessível. O LIDA, como 
é chamado, foi desenvolvido pela Fundação Dorina Nowill para Cegos e lançado na sétima edição da 
feira de tecnologia Reatech, ocorrida em São Paulo. “Com o “LIDA” é possível escolher determinado 
capítulo, página ou mesmo parágrafo com um comando simples.  

Outro recurso é o de anotações, que permite incluir registros no próprio CD” – esclarece a 
nota da revista, que dá os meios de contato com a Fundação, cuja página na internet é 
www.fundacaodorina.org.br, e o endereço da sede, Rua Doutor Diogo de Faria, 558 – CEP 04037-
001 São Paulo, SP. A redação da “Kardebraile” funciona na própria Spleb: Rua Tomás Coelho, 51 – 

http://www.fundacaodorina.org.br
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Tijuca – CEP 20540-110 Rio de Janeiro, RJ – telefone (21) 2288-9844. (Serviço Espírita de 
Informações – nº 2072) 
 
Ä  Convites para Divaldo no CELV  

A Livraria do CELV adquiriu somente 20 convites para o 5º Seminário Beneficente do médium 
espírita Divaldo Franco, que acontecerá no dia 02 de março de 2008 – domingo, das 09 às 13h. O 
tema será: ”Álcool, drogas, vícios... Como o Espiritismo pode ajudar a evitar ou a conviver”. Local: 
Citibank Hall. Os convites custam R$ 30,00 (trinta reais) e darão direito a um livro do orador. Os 
convites estarão disponíveis para compra em nossa Casa, até o dia 24/02. Informações com Marylin 
pelo tel. 9485-0214 ou pelo div.celv@yahoo.com.br 

 
Ä  CENTRAL DE CURATIVOS faz aniversário. 

A Caixa Beneficente de Curupaiti, de ex-hansenianos, em Jacarepaguá, comemorou o 
primeiro aniversário da Central de Curativos Dr. Bezerra de Menezes (CCDBM), nova versão da 
antiga Sala de Curativos Bezerra de Menezes. O evento também serviu para celebrar um outro 
importante fato: o recorde de curativos no mês de dezembro/07, que foi de dois mil 
procedimentos. 

E o apelo continua em favor da Central de Curativos, que enfrenta sérias dificuldades para 
se manter depois que o Governo do Estado cortou as verbas para aquisição de remédios para o 
Instituto Estadual de Doenças Sanitárias, em Curupaiti, o que refletiu na Central de Curativos, que 
passou a depender de doações, conforme já publicamos. A colaboração – indispensável à manutenção 
do atendimento de curativos aos internados em Curupaiti e à população pobre, que constitui a 
maioria dos pacientes da CCDBM –, pode ser através da doação de alguns dos materiais a seguir: 
comprimidos Daflon 500mg, Cipro 500mg, Venalot, Venacur Triplex, Castanha da Índia; pomadas 
Dermacérium, Dermazine, Kolagenase, Dexametasona (ou genéricos desses medicamentos). E 
também: rolos de gaze (de qualquer medida); ataduras de 15, 20 ou 25 cm; rolo de fita adesiva 
(crepe); soro fisiológico; esparadrapo (qualquer medida); álcool de cereais; rolo de gaze-queijo; 
luvas cirúrgicas; gorros, máscaras e aventais descartáveis, para procedimento; e material de 
limpeza em geral. 

Acesse a página www.ccdbm.com.br. Contribuições financeiras podem ser feitas na conta-
corrente no 00072-2, agência 7499, do banco Itaú (341). Mais informações, com Yvon Luz, telefone 
(21) 2225-1583. 

No CELV existe um grupo, que se reune em todos os segundos domingos para visitar esta 
Colônia e, que poderá encaminhar os materiais para a Central de Curativos, basta que sejam 
deixados em nossa casa com identificação.  

 
 Ä  Brinde do CLUBE de ARTE 
 No mês de fevereiro, o brinde será o livro ”E o mundo não acabou” de Celso Martins. O CELV 
tem parceria com o CLUBE de ARTE há 10 anos, e você pode adquirir o brinde deste mês, ou de 
outros meses, por apenas R$ 15,00 cada, basta encomendar. Procure a Livraria de nossa Casa.  
  
Ä  Livros Espíritas na WEB. 

As obras de Allan Kardec, incluindo a coleção completa da “Revista Espírita”, as de Léon 
Denis, Herculano Pires, dentre outras, estão disponíveis no Portal do Espírito. Entre os títulos, há, 
ainda, preciosidades, como os oito volumes da coleção “Sabedoria do Evangelho”, não mais editada. 
Nela, Carlos Torres Pastorino, um dos fundadores do Lar Fabiano de Cristo e autor do 
conhecidíssimo “Minutos de sabedoria”, estuda, a partir dos originais em grego do Evangelho, os 
ensinamentos de Jesus sob a óptica do Espiritismo. O endereço é www.espirito.org.br 

mailto:div.celv@yahoo.com.br
http://www.ccdbm.com.br
http://www.espirito.org.br
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Ä  Instituições aniversariantes & Endereços 
Ø  10/02/1988 - Grupo E. Fraternidade Irmão Abrahão. Rua Zopiro Goulart, 351 – 

Jabour – Senador Camará – 20 anos 
Ø  13/02/1921 – C. E. Amor à Verdade. Rua Felipe Cardoso, 922 – S. Cruz – 87 anos. 
Ø  21/02/1982 – Escola Central da Campanha do Quilo. Rua Murupê, 367 – Paciência – 

26 anos. 
 
 
 
 
 

VENHA PARA O NOSSO CLUBE 
Clube do livro espírita “Os Mensageiros” 

 
FEVEREIRO/08 

• A saga de uma sinhá (romance) 
 

• Aos médiuns com carinho (orientação) 
 

Com R$ 10, 00 você adquire um lançamento espírita. 
Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita 

 
 
 
Dicas de sites espíritas 
 

• www.fundacaodorina.org.br (livros espíritas para cegos) 
• www.ccdbm.com.br (central de curativos/Curupaiti) 
• www.espirito.org.br (livros espíritas na web) 
• www.ceerj.org.br (Conselho E. do RJ) 
• www.clubedearte.org.br (clube de arte) 

 
 
 

MENSAGEM MEDIÚNICA 
 

Onde quer que nós estejamos, podemos servir em nome do Nosso Cristo 
Jesus. Sempre existirá um irmãozinho necessitando de algum socorro e nós, que 
já aconchegamos Nosso Cristo em nós, podemos transmitir tudo o que Ele nos 
deixou, a qualquer momento e em qualquer lugar. 
 Abramos nossos corações e deixemos sair essa luz que conforta a todos 
nós. Não importa o lugar nem o momento, sempre é tempo de servir em nome 
do Nosso Cristo Jesus, transmitindo todo o Seu Amor. Deus seja louvado.  

(Irmã Clara) 
 

Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 04/08/00. Médium: 
Neyde Ney 

 
 

 

http://www.fundacaodorina.org.br
http://www.ccdbm.com.br
http://www.espirito.org.br
http://www.ceerj.org.br
http://www.clubedearte.org.br
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Notícias da Biblioteca & Sala de leitura 

 
• Em 2007 foram emprestados 741 livros 
• Os campeões de empréstimos foram: 1º Nosso Lar, 2º Os Missionários 

da Luz e 3º Nos Domínios da Mediunidade; 
• Nossas associadas campeãs em empréstimos em 2007 foram: 1º Sonia 

Regina A. Avelar e em 2º Maria Isabel P. Ferreira.  
 
A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02. Passe por lá, adquira o bom hábito de estudar a 

Doutrina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 

Novo e-mail: div.celv@yahoo.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente: 
Diretor: Nivaldo Dias 

Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira. 
Revisão: Célia Evangelista 

Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV. 
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