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ANO XIII
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Educação Mediúnica (privativa)
S e g u n d a s - f e i r a s – 9h e 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-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).
• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do QuiProgramas espíritas na TV, rádio e na internet
• Divaldo Franco - Rede TV - aos domingos - 15h/

15h30min;
• Programa Despertar Espírita - CNT- aos domingos, 10:30h /11h;
• Programa Despertar Espírita - canal Net Rio - TV
comunitária - canal 6 - quartas-feiras - 20:30h /
21:30h e quintas-feiras - 13:30h / 14:30hs;
• TV Mundo Maior - Sintonize na Parabólica: Satélite:
Brasilsat B1 Polarização Horizontal Freqüência Banda C: 3.963,35 MHz Freqüência Banda L: 1.186,65
MHZ Symbol Rate: 1,328 Msb/s - F.E.C.: 3/4;
• www.tvmundomaior.com.br, para todo o mundo.
• www.tvcei.com , a primeira web TV Espírita do mundo.
• Rádio Rio de Janeiro - www.radioriodejaneiro.am.br
ou na freqüência 1400kHz AM.
• Rádio Boa Nova - www.radioboanova.com.br
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EDITORIAL
Educação Espírita
Educação Espírita, eis a questão. Estamos vivendo em um mundo cheio de conflitos,
desigualdades, grandes desafios, e pensamos: aonde iremos, e quando vamos parar?Culpamos
a sociedade, o governo, a família. Ah! A família, peça principal da sociedade e, como nós já
sabemos, é a primeira escola do espírito na Terra.
Mas, como lidar com nossas crianças e jovens? Muitas vezes lhes damos educação, nos
esforçamos em escolher o melhor médico, a melhor escola, tudo o que é de melhor, para que
eles possam ser “alguém”; e muitas vezes, damos tantas tarefas, que nem nós adultos
conseguiríamos fazer. Sim, devemos ,como responsáveis destas crianças e jovens, dar o nosso
melhor, e assim unidos a todos estes bens terrenos, nós ,espíritas, temos mais uma valiosa
oportunidade de darmos a eles realmente o melhor, a Educação Espírita. Esta educação, que
fará com que ele se torne um homem de bem, pois ela tem como objetivo principal a libertação
do ser humano, baseada na percepção e compreensão da sua própria natureza espiritual. Na
Educação Espírita, não iremos transformar jovens ou crianças em espíritas, mas fazer com que
elas se tornem pessoas felizes, conscientes das leis de Deus, leis morais, leis da vida, e de sua
função nela.Precisamos trabalhar o ser, relacionar conceitos, sentimentos e prática, que a partir
destes princípios podemos ter a certeza que as nossas crianças e jovens serão certamente
homens, não só de bem, mas bons de alma, do ser e do espírito.
Lembramos o que nos diz Amélia Rodrigues (Espírito), “quando você ensina, transmite;
quando você educa, disciplina; mas, quando você evangeliza, salva”. Então, participe de uma
reunião de evangelização espírita, esperamos por você.
Fernanda Portugal
MENSAGEM MEDIÚNICA
Grande é o número de companheiros desencarnados, que de vós esperam
conforto e tranqüilidade. Por vezes, um gesto irritadiço, uma resposta amarga, um
comentário mal colocado fere como um dardo venenoso o que o lança, e os que acompanham
o gesto infeliz.
Por isso, tão importante é que as atitudes sejam pautadas no respeito e no amor ao
próximo.
E todos os que, na caminhada evolutiva, optam pelo estudo e prática da Doutrina
Espírita sofrem muito com suas próprias quedas. Mais do que qualquer outro irmão, deve o
espírita viver em consonância com o equilíbrio e a harmonia indicados pelo Cristo.
Todos os que vos acompanham sedentos dos ensinamentos, ministrados na escola da
vida, dependem sobremaneira de vossa iniciativa e abnegação.
Ainda dependem da vossa ajuda. Em breve, porém deverão caminhar sem a vossa
presença, e, por si só, escolher e trilhar seus próprios caminhos.
Médiuns, trabalhadores da Seara de Luz e Verdade. De vós é esperado o grande momento
de aprendizado e despertamento. Levantai, ó vós, que dormis!
Não desprezeis os talentos e adubem vosso solo. Semeiem em vossos corações as mais
belas flores e os mais nutritivos frutos de amor e caridade, e enxerguem no outro, no
companheiro que convosco labuta, estas flores, estes frutos.
Não vejais, nem valorizeis os eventuais espinhos ou cascas velhas de um tronco, pois
eles estão fadados à iluminação. Uni-vos e transformai-vos! Amai a Casa Espírita sim, mas
amai mais, e muito mais os seus trabalhadores.
Inúmeros companheiros como Bezerra, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, Kardec, e
tantos mais abrem uma trincheira de luz no caminho.
A nós, basta segui-la! O que faz a diferença não é só saber a meta a alcançar, mas sim, a
maneira humilde e sábia de chegar a ela.
Saudades sim, mas alegrias maiores em estar aqui, e poder continuar o trabalho que o
Pai nos confia.
Paz e Trabalho!”
Humberto
Recebida na reunião de desobsessão de 17 de julho de 2007, médium Nadja.

Compromisso dos pais espíritas: “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.” Emmanuel.
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.
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CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
A Diretoria do Centro Espírita Luz e Verdade, pela sua Presidenta, e de acordo com o que
dispõe os Art. 15º, Parágrafo 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, à
Rua Vitor Alves, nº 226, Campo Grande, RJ, no próximo dia 14 de fevereiro de 2009, às
17:00 horas em 1ª Convocação, com a presença da maioria absoluta dos Associados ou às
17:30 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 01.01.2008 a 31.12.2008, analisálos e aprová-los;
b) deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as prescrições legais,
estatutárias e regimentais.
Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2009.
Ivete Zampa de Aquino
Presidente
Diretoria Executiva do CELV
Presidente: Ivete Zampa de Aquino
Vice-presidente: Ana Maria Rodrigues Eller
1ª Secretária: Cleusa Maria Barbalioli Macedo
2ª Secretária: Suely da Silva Ladeira
1º Tesoureiro: Nivaldo Nogueira Dias
2º Tesoureira: Consuelo Ferreira da Silva
Diretor do Patrimônio: Edson Jose do Nascimento
Srs. ASSOCIADOS:
1. Pedimos aos nossos associados que não
deixem de trazer uma foto 3x4 ou 2x2
(recente) para completar sua ficha;
2. Lembramos aos Senhores Associados
que, de acordo com o Estatuto, o atraso
de 12 meses ou mais nas contribuições,
voluntárias, acarretará na perda da condição de Associado do CELV;
3. Colaborem, mantendo suas contribuições
e endereços atualizados.
O CELV precisa de todos, agradecemos a compreensão!
ª Vídeo debate
Mudamos a data do Vídeo Debate para a
terça-feira, dia 10/03,no mesmo horário, à s
20hs. Como de costume no mês de fevereiro
não há exibição de vídeo, que retornará em
março, nos mesmos dias e horários.
ª CELVINHO e sua dica de leitura
“A vida é uma escola?”
É a pergunta feita pela menina Ciça à sua mãe, após ouvir
dela que deveria aproveitar as
oportunidades que surgiam e
estudar com amor, pois a vida é uma grande
escola. A dúvida de Ciça dá início a interessantes comparações que sua mãe faz entre a
vivência escolar e a existência do Espírito, despertando o interesse da menina sobre questões explicadas pela Doutrina Espírita.
Em Volta às aulas de maneira criativa e original, o pequeno leitor entenderá a necessidade dos cuidados com o corpo físico, a práti-

Coordenadores dos Departamentos
DAD – Alan de Souza
DAF – Marilene Soares
DAPSE – Ana Eller
DEE – Wanderley Oliveira
DIV – Marylin Oliveira
DIJ – Fernanda Portugal
DMM – Diana Hasler
DOM – Creusa Branco
ca da caridade e a bondade de Deus ao nos
conceder novas oportunidades de progresso
por meio da reencarnação.
Volta às aulas é uma edição da FEB, com
24 páginas de autoria de Adeilson Salles.
“A leitura é o caminho mais importante
para a educação da criança”.
ª Sugestão de Leitura
Nesse mês falaremos de
O Livro dos Médiuns, que
reúne “o ensino especial dos
Espíritos sobre a teoria de
todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo
invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que
se podem encontrar na prática do Espiritismo”.
Apresenta ainda, na parte final, precioso
vocabulário básico espírita.
De leitura e consulta obrigatória para os
espíritas, será uma preciosa aquisição também
para qualquer pessoa indagadora e atenta ao
fenômeno mediúnico, que se manifesta
crescentemente no mundo inteiro, dentro ou
fora do Movimento Espírita.
Sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da vida – o material
e o espiritual -, o melhor é que conheçam bem
os mecanismos desse relacionamento.
O livro dos Médiuns é o manual mais seguro para todos os que se dedicam ao Espiritismo experimental.
Este livro é editado pela FEB, tem 516
páginas, e está disponível em nossa Livraria.
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Parabéns pra você, nessa
data querida....
Feliz aniversário... Parabéns pra você,
você mereceu renascer, entre tantos milhões,
você mereceu renascer... tenha fé nesta vida
e na vida futura também...
Fevereiro
01 - Leiva Gomes Pimenta
02 - Risemir Corrêa França
02 - Vera Lúcia de Souza
04 - Darcio Pereira Ronauro
05 - Frederico Pinheiro Ney
07 - Ricardo José Teixeira da S. Jr
07 - Elizabeth Villa Cupolillo
09 - Carmelita Toledano
09 - Claudia Rocha Aguiar
09 - Diana T. de Oliveira Nasler
09 - Moacir de Oliveira Rodrigues
10 - Sandro Cabral dos Santos
12 - Marilene Araújo dos Santos
15 - Lucia Helena S. Fioretti
15 - Renata da Silva Godinho
15 - Marco Antonio Nunes Alves
17 - Maria Noemia dos Santos
18 - William Santana Bastos
22 - Rosângela Reguine de Souza
23 - Luis Tadeu de Souza Quintanilha
28 - Luciana Salvador de Castro
ª Fragmentos de Luz...
Felicidade ao alcance
A tua felicidade é possível.
Crê nesta realidade e trabalha com afinco
para consegui-la.
Não a coloques nas coisas, nos lugares,
nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones.
A felicidade é um estado íntimo defluente
do bem-estar que, a vida digna e sem sobressaltos, proporciona.
Mesmo que te faltem dinheiro, posição
social de relevo e saúde, podes ser feliz, vivendo com resignação e confiança em Deus.
Do livro: Vida Feliz
Psicografia de Divaldo P. Franco, pelo espírito
Joanna de Ângelis
... & Verdade
Termo Espírita
Para se designarem coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da
linguagem, para evitar a confusão inerente à
variedade de sentidos das mesmas palavras.
Os vocábulos espiritual, espiritualista espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes
outra, para aplicá-los à Doutrina dos Espíritos,
fora multiplicar as causas já numerosas de
anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o
oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que
matéria, é espiritualista. Não se segue daí, porém que creia na existência dos Espíritos ou em
suas comunicações com o mundo visível. Em
vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos
de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido
radical e que, por isso mesmo, apresentam a
vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção
que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o Espiritismo tem por princí-

Fevereiro 2009
pio as relações do mundo material com os Espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão os espíritas, ou, se
quiserem, os espiritistas.
O Livro dos Espíritos - Introdução, parte I

# AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
ª Retorno da Evangelização da Família/
sábados
1. A Evangelização Infantil, dos pais e da
juventude, retorna no primeiro sábado,
dia 07/02, às 15hs. Aguardamos a família espírita para apertar mais este laço:
O melhor é viver em família, e família
feliz é família com Jesus, evangelize!
2. Novo “Grupo de pais” – neste ano
haverá estudos para os pais ou responsáveis, dos jovens que estejam freqüentando a Mocidade. O grupo se reunirá
no mesmo dia e horário da Mocidade,
todos os sábados, às 17hs.
ª Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de dezembro/2008: 408 kg de alimentos, 1403 peças de roupas, 225 pares
de calçados, 24 bolsas / cintos, 213
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 49, e R$ 208,00 em doações em espécie. No Bazar foram arrecadados R$ 654,50.
• Recebemos também a doação de 200
kg de alimentos do “Natal sem fome
MDATA 2008”, ficamos muito agradecidos por esta doação.
ª Convite para voluntários: DMM
Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.
Se você deseja ajudar a esta equipe na limpeza e manutenção de nossa Casa, os 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 06, 20/02, sempre às 08h.
ª Aniversário do CELV
Em março/2009, o CELV vai completar 89
anos e convidamos companheiros muito queridos do Movimento Espírita para abrilhantar
nossas reuniões comemorativas, nos dias 11
e 12/03. Prestigie-nos.
ª Ciclo especial de palestras
Durante as Reuniões Públicas do dia 18
ao dia 23/02 o tema será: “A 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 à nossa evolução, devendo
fazer com que reflitamos a respeito das mudanças de hábitos necessárias e urgentes!
ª Campanha 2009 - doação de flautas
Neste ano vamos precisar novamente de
doações de flautas doce, que serão usadas e
doadas, as crianças assistidas por nossa casa,
na oficina de musicalização. Você pode deixar
com a equipe do DIJ ou então na Livraria aos
cuidados do DIJ.
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NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ª Núcleos espíritas em empresas
Duas atividades do Conselho Espírita do
Estado do Rio de Janeiro (Ceerj) para este ano
de 2009 irão incentivar a criação e a consolidação de grupos que promovem o estudo do
Espiritismo nos ambientes de trabalho. A primeira atividade será uma reunião com os núcleos espíritas já existentes em empresas, marcado para ocorrer no dia 19 de maio. O outro
evento será o 1º Encontro Estadual de Núcleos Espíritas em Empresas, previsto para acontecer em 13 de setembro. Ambos se darão no
Rio de Janeiro, na sede do Ceerj.
...”O exercício da espiritualidade em empresas ,que possuem espaço físico e mental para a
convivência com a religião, não só ajuda ao funcionário como a própria instituição empregadora. “Podem advir dessa ação uma melhora
da produtividade, com redução das faltas, originadas pelo mundo cada vez com maiores desafios e dificuldades, gerando estresse, origem de
enfermidades e desequilíbrios” – conclui o diretor da Área de Relações Externas do Ceerj,
Humberto Portugal.
Mais informações, pelo correio eletrônico
hportugalk@terra.com.br ou telefones (21)
2224-1244 e 3970-1241, na página
www.ceerj.org.br ou na sede do Ceerj - Rua
dos Inválidos, 182 – Centro – CEP 20231- 048
Rio de Janeiro.
ªPrograma de navegação da internet em
esperanto
Um dos programas de navegação mais utilizados para acesso à internet no momento, o
Mozilla ganhou a sua versão também para o
Esperanto. A iniciativa deve-se a acordo firmado entre a responsável pelo programa, a
“Mozilla Foundation”, e o esperantista uruguaio Eduardo Trápani. Com a Língua Internacional Neutra, o Mozilla agora pode ser
encontrado em 45 idiomas. Para baixar a versão 3.1 do “Mozilla Firefox”, que também é
gratuita, o internauta só precisa acessar http://
pt-br.www.mozilla.com/pt-BR/firefox/all.html.
O tamanho do aplicativo é de 7MB.
ª Campanha solidária
O Hospital Espírita Pedro de Alcântara
(Hepa) continua precisando da ajuda dos espíritas. Atualmente, o Hepa cuida de mais de
60 pacientes, mulheres, que requerem, além
de medicamentos, uma série de outros cuidados dispendiosos. As maneiras de ajudar são
muitas: doando alimentos, roupas, material
de limpeza, mão-de-obra voluntária ou mesmo recursos financeiros, pelas contas-correntes 13908-4, agência 0392-1, do Banco do
Brasil; e 7732047-7, agência 0271, do Banco Real. Há ainda a contribuição mensal por
meio de carnê, cujo valor mínimo é de R$
13,00. O “Pedro de Alcântara” fica na Rua
Santa Alexandrina, 667 – Rio Comprido – CEP
20261-230 Rio de Janeiro, RJ – telefones (21)
2273-3366 e 3293-2400.
ª Cadastro de Palestrantes Espíritas
O Portal Espírita de Divulgação da Sexta
Região, www.polo6e16.org, que abrange o
Movimento de Itaguaí a Padre Miguel, está oferecendo aos seus usuários a possibilidade de
criar um cadastro de Palestrantes.
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Trata-se de um canal aberto entre as Instituições Espíritas, através dos seus devidos representantes e estudiosos da Doutrina, que
se propõem a compartilhar um pouco das suas
experiências.
Como funciona: o Palestrante se cadastra
através de um simples formulário. O Portal entra em contato para verificar os dados. Após
essa verificação, o nome do Palestrante entra
na lista, onde o visitante poderá clicar e enviar
o seu pedido. Os dados do Palestrante, como
e-mail e telefone, não estarão visíveis aos visitantes. A qualquer momento o Palestrante poderá solicitar a retirada do seu nome da lista
nos enviando um email com o pedido.
ª Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em Fevereiro, o brinde será o livro: Um caso de Reencarnação – eu e Roberto de Canallejas. Um relato
publicado na revista Reformador, de autoria
de Yvonne A. Pereira, uma das mais respeitáveis médiuns do Movimento Espírita. O livro
conta um caso de amor que se entende por
várias encarnações. Uma história comovente
que muito educa a todos nós. Você pode adquirir o brinde deste mês, ou de outros meses, por apenas R$ 15,00 cada.
• Clube do Livro - bimestral - Desde
janeiro o Clube do Livro “Os Mensageiros” /
CELV passou a ser bimestral, continuaremos
com nossa proposta de sempre trazer lançamentos com preços com um super desconto!
Continuaremos com duas opções para escolha, e o brinde, o jornal Correio Espírita. O
valor passou para R$12,00, (doze reais).
Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV
funciona na Sala 02, e abre
todos os dias antes e após às
Reuniões Públicas. O
cadastro é totalmente grátis. Precisamos
apenas de uma foto, cópia de endereço e
telefone para contato.
Visite-nos, teremos sempre um livro para
seu conforto e orientação.
“O livro é um Mestre silencioso,
que ensina sem cobrar”
ª Instituições aniversariantes de fevereiro & endereços
• 10/02/1988 - Grupo E. Fraternidade Irmão Abrahão. Rua Zopiro Goulart, 351
– Jabour – Senador Câmara – 21 anos;
• 13/02/1921 – C. E. Amor à Verdade.
Rua Felipe Cardoso, 922 – S. Cruz – 88
anos;
• 14/02/1962 – Sociedade E. Francisco
de Assis. Rua Uruquê, 200 – Jd. Água
Branca – Realengo – 47 anos;
• 21/02/1982 – Escola Central da Campanha do Quilo. Rua Murupê, 367 –
Paciência - 27 anos.
Dicas de sites espíritas
• www.momento.com.br (mensagens de conforto e orientação)
• www.polo6e16.org (informações
espíritas de nossa região)
•www.espirito.org.br (livros espíritas na web)
• www.ceerj.org.br (Conselho E. do RJ)
• www.febnet.org.br (Federação E. Brasileira)
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ª “E a vida continua...”
Inspirado em livro homônimo de André
Luiz, psicografado por Chico Xavier, o espetáculo “E a vida continua...” tem levado milhares de pessoas, espíritas e não-espíritas, aos
teatros de todo o país. Adaptado por Cyrano
Rosalém e dirigido por Renato Prieto, que também compõem o elenco, está sendo encenado em nova temporada no Rio de Janeiro,
onde ficará em cartaz até 22 de fevereiro de
2009. O local é o Teatro Princesa Isabel, com
apresentações de sexta a domingo, às
19h30min, e ingresso a R$30,00.
O Teatro fica na Avenida Princesa Isabel,
186, em Copacabana. Mais informações, pelos telefones (21) 2275-3346 do Teatro, ou
2275-3373 da produção da peça.
Um toque musical
“A música é a voz dos céus profundos. Tudo no espaço traduz-se
em vibrações harmônicas, e certas
categorias de espíritos não se comunicam entre
si senão através de ondas sonoras.” Léon Denis
Nossa dica é para o CD Segundo do Grupo Alma Sonora, do Paraná, que está completando 10 anos de atividades musicais e nos
brinda com 15 belíssimas canções, que nos
fala da existência, das forças da natureza, do
amor, das virtudes humanas. Uma maravilhosa harmonia que nos leva a refletir sobre as
atitudes que precisamos ter no nosso cotidiano para nossa mudança interior.
O cd está sendo distribuído pelo Clube de
Arte, grande incentivador da música e da arte
espírita. Você pode adquiri-lo em qualquer livraria espírita.
REFLEXÃO
Miséria Moral x Carnaval
Nenhum espírito equilibrado em face do
bom senso, que deve presidir a existência das
criaturas, pode fazer 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-lhes a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhes as belezas
e os objetivos sagrados da Vida, se verifiquem
excessos dessa natureza entre as sociedades
que se pavoneiam com os títulos da civilização. Enquanto 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 das trevas
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. (...)
(...) 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
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poderá fornecer com isso um eloqüente atestado de sua miséria moral!
“Francisco Cândido Xavier / espírito
Emmanuel” (Extraído da Revista Reformador,
edição 02/1987 – FEB - parte)
Diga não à pirataria
Sabemos que a renda com livros, cd‘s e
dvd‘s espíritas é destinada à manutenção de
obras sociais, Casas Espíritas e para divulgação no mundo da Doutrina Espírita. Os músicos e palestrantes não recebem nada por suas
participações, como também nenhum trabalhador/voluntário da Casa Espírita. Por isso é

incompreensível que nós, espíritas, participemos deste crime, de acumpliciamento. Nosso
livre arbítrio está assegurado, mas, conhecese o verdadeiro espírita pelo esforço que faz
para se transformar.
Diga não à pirataria no Movimento Espírita. (Marylin Oliveira)
Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?
Cadastre-se para receber nosso informativo e as notícias do Movimento Espírita.
div.celv@yahoo.com.br

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Fevereiro de 2009
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Dia
01
08
15
22

Tema
Uniões antipáticas.
LE, Q. 939 e 940.
A fé e a caridade.
EsE,Cap. XI, item 13.
Intuição das penas e gozos futuros.
LE, Q. 958 a 964.
Ciclo de palestras: “A visão espírita
do carnaval”.

Expositor/Auxílio
Josemar Silva
William Bastos
Creusa Branco
Ivone Maria
Wanderlei Lima
Allan de Souza
DIJ

Direção Apres. Livro
Dora
Rafaela
Rosa
Rosa
Ednelson
Elias de
Gomes
Souza
William
Risemir
Bastos
França
DIJ
DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
02
09
16
23

Tema

Expositor/Auxílio

Direção Apres. Livro

Idéias inatas.
LE, Q. 218 a 221.
Mito dos nervos: “Medo”.

Lourdes Jordão
Dora
Dalva
Dora Farias
Rosa
Prado
Benigno Lagedo (CEIL)
Maria
Jandira Amorim
Cecília
A fé transporta montanhas.
Bete Bard
Dalva
Maria
EsE, Cap. XIX, item 6 e 7.
Nair Dragon
Correa
Joaquina
Ciclo de palestras: “A visão espírita
Edir Alves
Francinete
do carnaval”.
Ivete Zampa
Costa
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia
04

11
18
25

Tema
Liberdade de pensar. Liberdade
de consciência.
LE, Q. 833 a 842.
Os superiores e os inferiores.
EsE, Cap. XVII, item 9.
Ciclo de palestras: “A visão espírita
do carnaval”.
Livre-arbítrio.
LE, Q. 843 a 850.

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Denise Neves
Creusa Branco

Erli
Dimas

Sérgio
Inácio

Francisco Ramos
Marilene Soares
Ricardo Delamari
Allan de Souza
Nadja de Castro
Osmar Fernandes

Alan
Faria
Marylin
Oliveira
Creusa
Branco

Fabíola dos
Santos
Solange
Amaral

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Magali Brumatti
Wanderley Lima
Lourdes Jordão
Célia Evangelista
Ivete Zampa
Gilésia Pieroni
Denizard Custódio
Inês Marques

Maria
Inês
Magali
Brumatti
Francinete
Costa
Sandra
Santos

-

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Marilene Soares
Nilbe Brilhante
Eduardo Ferreira
Milton Tagomori

Cláudia
Costa
Ingrind
Tagomori

Iris de
Souza

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
05
12
19
26

Tema
Laços de família.
LE, Q. 773 A 775.
Mediunidade gratuita.
EsE, Cap. XXVI, itens 7 a 10.
Ciclo de palestras: “A visão espírita
do carnaval”.
Marcha do progresso.
LE, Q.779 a 785.

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia
06
13

20
27

Tema
O egoísmo.
LE, Q. 913 a 917.
Nem todos que dizem senhor,
senhor entrarão no reino dos céus.
EsE, Cap. XVIII, itens 6 a 9.
Ciclo de palestras: “A visão espírita
do carnaval”.
Caracteres do homem de bem.
Conhecimento de si mesmo.

Vitor Velasques
Alan
Ingrind Tagomori
Faria
Osmar Fernandes
Célia
Ana Maria
Marlene Macedo
Evangelista Sanches

