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Luz & Boletim Interno

Verdade
• Reuniões Públicas e Passes

Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas e Sextas-feiras – 20h.

• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.

• Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas-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 ar tesanato).

• Grupo de Arte Amadeu Ferretti
Ensaios  – Sábados, às 19h.

• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h..
Sextas-feiras – Suspensas.
Grupos de estudos
Para quem deseja conhecer a Doutrina

• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30min.
Segundas-feiras – 20h.

• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Terças-feiras – 20h.
Quintas-feiras – 20h.
Para quem participa ou participou de outro
grupo de estudos

• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL

O homem passa, a obra permanece.
Na estrada da vida, quantos sonhos semeados... colheitas realizadas, risos e lágrimas

permeando o caminho. Derramadas as alvoradas, as noites aprisionando estrelas...
Somos viajores que buscam encontrar-se, buscando a paz, às vezes solitários, às vezes

espraiando-se a si mesmos, para a construção conjunta. Estamos sós e circundados...
Rememorando os quadros do passado, nos repletamos de serenas e estranhas ale-

grias, na conclusão de que buscamos tanto e encontramos muito.
O caminho esteve sempre pontuado do Amor Divino que estende as Mãos Dadivo-

sas em punhados de oferendas que, muitas vezes, não conseguimos avaliar, sequer
perceber...

Buscando a realidade do presente, neste momento da vida, furtando-nos aos deva-
neios, encontramos na lembrança silenciosa, os muitos afetos, amigos que Deus acon-
chegou na estrada pela qual deveríamos passar. Cercou-nos de um Amor tão profundo
que ainda nos falta alcance para entender e medir.

Como no tempo ingênuo de criança, uma canção alegremente teima em repetir-se
no silêncio da alma e do coração.

Este é um momento feliz!
Estamos deixando as marcas de uma etapa vitoriosa, de mãos dadas e coração

emocionado, porque cumprimos as tarefas a que nos propusemos; logramos êxitos nos
ideais que construímos, nos sonhos que sonhamos. Sorrimos uns para os outros e uns
dos outros, quando as preocupações desmedidas nos vinham admoestar.

Alguns companheiros, buscando outros mais, amigos, irmãos de caminhada, cum-
primos nossa etapa e suspiramos confortados na lembrança do quanto nos enriquece-
mos no convívio, nas experiências comuns a todos, no prazer de estar juntos.

Prosseguimos, buscando outras conquistas, cedendo espaço para os que se aproxi-
mam envolvidos pelos mesmos ideais, vontade acionada pelo progresso no bem.

Companheiros, o lirismo das palavras quer apenas transmitir o estado d’alma em
que nos encontramos – nós, a primeira Presidência Feminina da nossa amada Casa
Espírita. É a sensibilidade maternal que se agita e se pronuncia com a profunda grati-
dão ao Pai Maior que em nós confiou, enviando-nos, de todas as formas, amigos que
nos assessoraram, dando-nos a sustentação de que precisávamos para o êxito da em-
preitada.

A Jesus, Seu Preposto, aos Benfeitores da humanidade, a todos, enfim, por tantas
dádivas, a nossa incomensurável gratidão.

A equipe fraterna que se apresenta, com bondade, entusiasmo e carinho para a
primeira Diretoria Colegiada do CELV, nos seus noventa anos de existência, um infinito
abraço de amor, com a vibração sincera e ardente para que possam ser tão felizes
quanto o somos, envolvidos pela paz e alegria cristãs.

1ª Presidência Feminina do CELV-2008/2010, saudando a
1ª Diretoria Colegiada do CELV – 2011/2013.

Aqui deixamos registrado esta transição administrativa de nossa Casa Espírita
através das palavras de nossa também querida companheira Ivete Zampa de Aquino,
que muito vem contribuindo em nossas atividades.

a Redação

(Participe, seja também um voluntário. Procure
o Balcão de Atendimento de nossa Casa)

• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• 4o sábado, 19h – Visita fraterna
• Último sábado, 16h30 – Visita ao Lar

de Otávio

VISITVISITVISITVISITVISITAAAAAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNASSSSS
LEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃO

• Sala de vídeo - Tema: “Sexualidade, amor e paixão” (com duas exibições) - pág. 02
• Notícias da Diretoria - pág. 03
• Agenda do CELV & Notícias do Movimento Espírita - pág. 04
• Juventude Espírita - “História da Comeerj” -  pág. 05
• Arte Espírita - pág. 06
• Em busca de Jesus / reflexões da atualidade - pág. 07
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Venha para o nosso Clube – Seja um
associado

• Clube do Livro Espírita - Você pode
adquirir lançamentos por R$ 12,00
(cada). O Clube do Livro é bimestral, e
sempre oferece duas opções para sua
escolha. Qualquer pessoa pode se asso-
ciar, passe na Livraria de nossa Casa e
preencha uma ficha.

• Clube de Arte – Este Clube tem sem-
pre novidades em CD‘s e DVD‘s. Na área
da Arte Espírita traz sempre novos talen-
tos da música de todo o Brasil. Também
diversas palestras e entrevistas em DVD.
Você pode se associar quando quiser, o
brinde custa R$ 18,00.

Quando você adquire um brinde do Clube
de Arte, está ajudando a sua Casa Espírita, e
também à obra do Lar Fabiano de Cristo, 50%
da venda destes produtos ficam para estas Ins-
tituições. Colabore!

 Sala de vídeo
“Sexualidade, amor e paixão”

Seminário proferido na Socieda-
de Espírita de Assistência e Estudo
(SEAE), em Brasília (DF). Conhe-

ce-se, nessa empolgante palestra, a importân-
cia dos laços afetivos que se intensificam ao
longo do tempo, como torná-los mais dura-
douros e aproveitá-los da melhor maneira pos-
sível. Sob uma ótica espírita, Alberto Almeida
expõe a necessidade de amar e como esse sen-
timento é encarado por alguns indivíduos. Com
histórias divertidas, que prendem a atenção,
são abordados fatos do cotidiano e o valor dos
pequenos detalhes em uma relação afetiva.

A exibição terá 80 minutos e foi produzido
pelo CEI (Conselho Espírita Internacional).

EXIBIÇÕES às terças-feiras,
nos dias: 08/02 e 22/02/11

Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.

Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.

 CELVINHO e sua dica de leitura para
as crianças

Chegou uma novidade em
nossa Livraria: “A CANÇÃO
DA FONTE”, de Maria Anita
Rosas.

Vamos imaginar uma fonte
oculta num bosque distante... se ela pudesse fa-
lar, com certeza abriria o coração para narrar a
sua historia. Falaria de seus sonhos, das suas ale-
grias, das suas dificuldades e desafios, da cora-
gem e do amor que a impulsionaram, levando-a
ao encontro do mar, seu desejo mais profundo.

Uma bela história, ilustrada, que foi inspi-
rada em uma enriquecedora mensagem da
nobre Mentora Joanna de Angelis, que certa-
mente cativará as crianças e os jovens de to-
das as idades. Confira.

A literatura espírita infanto-juvenil contribui
para o conhecimento do Espiritismo, para a
recreação e o lazer.

Sugestão de Leitura
Com trechos de algumas

mensagens de “O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo”, o Espírito
Hammed, através da mediunida-
de de Francisco do Espírito San-
to Neto, tece alguns comentários
aos leitores amigos, na esperan-

ça de que possamos renovar nossas atitudes
sob a inspiração de Jesus Cristo no livro “Re-
novando Atitudes”.

“O conteúdo deste livro tem a intenção de
contribuir para que todos nós possamos
reflexionar sobre o porquê das atitudes huma-
nas, a fim de poder entendê-las em seus diver-
sos matizes comportamentais e, como conse-
quência, melhorar a nós próprios, reconstruin-
do-nos ou transformando-nos interiormente,
para que o Reino dos Céus se edifique dentro
de nós mesmos”.

Editado pela Boa Nova, tem 240 páginas,
e você pode encontrar em qualquer Livraria
Espírita. Vale a pena conferir!

 Fragmentos de Luz...
A paz que você procura está dentro de

você.
Na verdade, tudo está dentro de você. A

paz ou a intranquilidade. O amor ou o ódio. A
riqueza ou a pobreza. A saúde ou a doença.

Depende de como você encara a vida. Se
apenas enxerga o lado bom das pessoas, das
coisas e dos fatos, vai encontrar a paz. Mas, se
pende para o lado negativo, edifica um espi-
nheiro em forma de vida.

É uma verdadeira paz confiar em si e em
Deus.

Lourival Lopes,
Do livro: Gotas de Esperança.

... & Verdade
O outro lado da festa (primeira parte)

Os preparativos para a grande festa estão
sendo providenciados há meses.

As escolas de samba preparam, ao longo
do ano, as fantasias com que os integrantes
irão desfilar nas largas avenidas, em meio às
arquibancadas abarrotadas de espectadores.

Os foliões surgem de diversos pontos do
planeta, trazendo na bagagem um sonho em
comum: “cair na folia”.

Pessoas respeitáveis, cidadãos dignos, pes-
soas famosas, se permitem “sair do sério”,
nesses dias de Carnaval.

Trabalhadores anônimos, que andam às
voltas com dificuldades financeiras o ano todo,
gastam o que não têm para sentir o prazer
efêmero de curtir dias de completa insanida-
de.

Malfeitores comuns se aproveitam da con-
fusão para realizar crimes nefastos, confundi-
dos com a massa humana, que pula frenetica-
mente.

Jovens e adultos se deixam cair nas arma-
dilhas viscosas das drogas alucinantes.

Esse é o lado da festa que podemos obser-
var deste lado da vida. Mas há outro lado des-
sa festa tão disputado: o lado espiritual.

Narram os Espíritos superiores que a reali-
dade do Carnaval, observada do além, é mui-
to diferente e lamentavelmente mais triste.
Multidões de Espíritos infelizes também inva-
dem as avenidas num triste espetáculo de gran-
des proporções. Malfeitores das trevas se vin-
culam aos foliões pelos fios invisíveis do pen-
samento, em razão das preferências que tra-
zem no mundo íntimo.

A sintonia, no Universo, como a gravitação,
é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se
deseja psiquicamente. Há um intercâmbio
vibratório em todos e em tudo. E essa sintonia
se dá pelos desejos e tendências acalentados
na intimidade do ser, e não de acordo com a
embalagem exterior.

E é graças a essa lei de afinidade que os
espíritos das trevas se vinculam aos foliões
descuidados, induzindo-os a orgias deprimen-
tes e atitudes grotescas de lamentáveis conse-
qüências.

Espíritos infelizes se aproveitam da onda
de loucura que toma conta das mentes, para
concretizar vinganças cruéis planejadas há
muito tempo.

Equipe de redação do Momento Espírita,
baseado nos capítulos 6 e 23 do livro:

 “Nas Fronteiras da Loucura”, ed. Leal.
www.momento.com.br

 Instituições Espíritas (de nossa Região)
• ANIVERSARIANTES

10/02/1988 - Grupo E. Fraternidade Irmão
Abrahão. Rua Zopiro Goulart, 351 –
Jabour – Senador Camará – 23 anos;

13/02/1921 – C. E. Amor à Verdade. Rua
Felipe Cardoso, 922 – S. Cruz – 90 anos;

14/02/1962 – Soc. E. Francisco de Assis.
Rua Uruquê, 200 – Jd. Água Branca –
Realengo – 49 anos;

21/02/1982 – Escola Central da Campa-
nha do Quilo. Rua Murupê, 367 – Paci-
ência – 29 anos.

• ENDEREÇOS
Grupo Espírita Amadeu Ferretti
End.: Rua Virgilio Brigido, 270 – fundos –
Vila Jardim, Campo Grande, RJ (indo pela
Estrada do Cabuçu, depois do Prezunic)
SEDE PROVISORIA

Programação: Segundas-feiras: ESDE, às
20h.  Quintas –feiras: Reunião pública e pas-
se, às 20h. Sextas-feiras: Estudo do livro “O
Consolador”, às 20h. Domingos: Reunião pú-
blica e atendimento fraterno, às 9h.

 A evangelização infantil e juvenil ocorrem
às sextas-feiras, às 16h e domingos, às 9h.

A futura sede do G.E. Amadeu Ferretti está
sendo construída à Rua Potiraguá, nº 290, no
Bairro Santa Rita – Campo Grande – RJ. Aos
companheiros desejosos em colaborar devem
buscar mais informações com o Grupo ou pelo
telefone 2415-1035.

Acesse nossa página eletrônica:
www.celv.org.br

Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas? Quer receber nossas
notícias e do Movimento Espírita?

NOVO EMAIL:
divulgacao@celv.org.br
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Notícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da Diretoria
Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida....data querida....data querida....data querida....data querida....

Sabe qual o dia mais importante do ano?
O dia do seu aniversário! Celebre a vida,
agradeça a Deus por esta oportunidade,
sorria, abrace. Aproveite este momento
para ser feliz, a felicidade é feita de mo-
mentos inesquecíveis. Feliz aniversário!
Fevereiro

02  -  Risemir Corrêa França
03  -  Elen Guissoni
04  -  Darcio Pereira Ronauro
07  -  Ricardo José Teixeira da S. Jr.
09  -  Carmelita Toledano
09  -  Claudia Rocha Aguiar
09  -  Diana Tavares de Oliveira Hasler
09  -  Moacir de Oliveira Rodrigues
12  -  Marilene Araújo dos Santos
15  -  Lucia Helena Salvador Fioretti
15  -  Renata da Silva Godinho
15  -  Marco Antonio Nunes Alves
18  -  William Santana Bastos
17  -  Maria Noêmia dos Santos
23  -  Luis Tadeu de Souza Quintanilha
23  -  José da Silva Mendes
24  -  Luciene Bahiense Moreira
25  -  João Batista Garcia

 Diretoria de Assistência e Promoção
Social - DAPSE

Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV, e lembramos quan-
to são importantes suas doações, para que
possamos atender às famílias acolhidas por
nossa Casa.

• Em dezembro/2010, recebemos: 501 kg
de alimentos, 3.244 peças de roupas, 328
pares de calçados, 55 bolsas / cintos, 105
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 19 e R$ 429,25 (doações em espé-
cie). No Bazar foram arrecadados R$
1.136,00.

Esclarecemos que as doações encaminha-
das ao DAPSE, assim como toda a renda do
Bazar são revertidas para as famílias acolhi-
das por nossa Casa, onde procuramos assisti-
las com sentimentos de indulgência e
fraternidade.

“Quando a caridade é muito discutida, o
socorro chega tarde”. (Bezerra de Menezes)

 Atenção: Trabalhadores Voluntários do
CELV

Renovação do “Termo de Adesão”
A Diretoria do CELV lembra da necessi-

dade e obrigatoriedade do preenchimento

anual do Termo de Adesão ao Serviço
Voluntário (conforme Lei do Serviço Volun-
tário nº 9608 de 18 de fevereiro de 1998).
Busquem sua ficha na Livraria ou procurem a
Diretoria.

O termo é único e pessoal, para cada tra-
balhador. Inclua todas as suas atividades rea-
lizadas em nossa Casa Espírita. Lembramos
que todos devem assinar o Termo, os antigos
voluntários, bem como aqueles que chegam
agora para nos auxiliar. O termo deve ser
atualizado anualmente, sempre no mês
de janeiro.

Anote: 1º Almoço Beneficente de 2011/
CELV

Realizaremos nosso Almoço
Fraterno no domingo,

Dia 20/03/11,
a partir das 12h.

Convidamos a todos.

Prestigie participando!

Retorno do companheiro à pátria espiritual
Nós, amigos, irmãos em Cristo, admiradores fervorosos da figu-

ra ímpar do Prof. Zulmar Ribeiro Barreto, já saudosos, deixa-
mos aqui registrada a sua desencarnação ocorrida na data de 02 de
janeiro do corrente ano.

Foi Presidente do CELV. Expositor espírita de grande relevân-
cia, desde a sua juventude, Professor dos mais conceituados na
área da Educação do nosso Estado, excelente e sincero amigo,
irrepreensível pai e chefe de família, homem íntegro e de bem.

Deixa impreenchível lacuna em nossa Sociedade e imedível sau-
dade, também.

• Cada diretor tem sua es-
fera de ação para pôr em
prática, e coordenar o
que o Colegiado decide.
Os assuntos levados ao
Colegiado são discutidos
e decididos com a parti-
cipação de todos que o
compõem. Todos se ma-
nifestam e votam.

• Numa administração
compartilhada, as deci-
sões são do Colegiado e
não de um indivíduo.
Além disso, com a des-
centralização do poder,
os Diretores se vêem na
contingência de assumi-
rem responsabilidades e
não só os cargos.

A quem responsabili-
zar por uma decisão
equivocada?

– Em havendo uma
decisão equivocada, o
próprio Colegiado a cor-
rige, por discussão trans-
parente e objetiva.

Além do mais, uma de-
cisão do Colegiado há
que ser assumida por to-
dos, mesmo por aqueles
que foram contrários à
proposta vencedora.

Os Diretores se vêem
na obrigação de “vestirem
a camisa” do Centro Es-
pírita, como um todo, se
desejam realmente o seu
progresso.

EM UMA ADMINISTRAÇÃO
COMPARTILHADA....

CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
A Diretoria Colegiada do Centro Espírita Luz e Ver-

dade, pelo seu Diretor Administrativo, e de acordo com
o que dispõe os Art. 14°, Parágrafo 1º e Art. 15°, alíne-
as “b” e “c” do Estatuto do CELV em vigor, por este
EDITAL, convoca os Senhores Associados efetivos e
beneméritos, em pleno gozo de seus direitos, para se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária – AGO, em
sua sede, a Rua Vitor Alves, n. 226, em Campo Gran-
de, RJ, no dia 26 de fevereiro de 2011, às 17 horas em
1ª Convocação, com presença da maioria absoluta dos
Associados ou as 17h e 30min, em 2ª Convocação
com a presença de qualquer número dos associados
acima mencionados, para deliberarem sobre a seguin-
te “Ordem do Dia”:

a) Tomar conhecimento  do Relatório Administrati-
vo e do parecer do Conselho Fiscal sobre o Balan-
ço Patrimonial, a Demonstração da Receita e da
Despesa, e a prestação de contas da Diretoria , re-
ferentes ao exercício  de 01 de janeiro a 31 de de-
zembro de 2010, analisá-los e aprová-los.

b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conheci-
mento, satisfeitas as prescrições legais, estatutárias
e regimentais.

Rio de Janeiro, 05  de janeiro de 2011.

Flavio Palhares Peixoto
Diretor Administrativo

“A cada um de nós compete uma tarefa
específica, na difusão do bem. Erga-se, para
trabalhar, porque as tarefas são muitas e
importantes e poucos são os que tem
consciência delas”.         Carlos Pastorino
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   AGENDA DO CELV
Consulte também nossos mu-
rais.

Convite aos Pais para a Evangelização
da Família

 A evangelização infantil, dos pais e da
juventude, que acontece todos os sába-
dos, retorna no primeiro sábado de fe-
vereiro, dia 05/02, aguardamos a famí-
lia espírita para apertar mais este laço.

Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM

Casa cheirosa, limpinha e organizada, é isto
que nossos queridos voluntários do DMM fa-
zem por todos nós.

Se você deseja fazer parte desta equipe,
na limpeza e manutenção de nossa Casa, os
encontros sempre acontecem a cada quinze
dias. No mês de fevereiro, os encontros serão
nos dias 11 e 25/02/11, sempre às 08h.
Participe, colabore!

Grupos de estudos do CELV
Um novo ano se inicia, e você tem várias op-
ções de estudo para conhecer melhor o Espiri-
tismo, procure em nossa grade de programa-
ção 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 ou-
tro grupo para continuar: ESDE ou
GELCO.

• GELCO – Grupo de estudo dos Livros
da Codificação. Os interessados devem
primeiramente começar na turma do Li-
vro dos Espíritos.

Os estudos acontecem todas as segundas-
feiras, às 20h e também aos domingos, às
10h30m.

• ESDE – com abordagens diferentes, o
Estudo Sistematizado da Doutrina Espí-
rita estuda assuntos diversos com muita
dinâmica, técnica e recursos didáticos
apropriados.

Aproveite que temos uma turma novinha
que se reúne às segundas-feiras, às 20h. Ou
procure o grupo de quinta-feira, eles se reú-
nem às 19h30min. Não é necessário inscrição.

• EADE – “Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita”. O curso é desti-
nado somente para quem já terminou o
ESDE ou o Gelco. Temos três turmas em
andamento, uma se reúne aos sábados
(1º, 2º e 3º), outra turma se reúne às
segundas-feiras, às 9h, semanalmente e
a mais recente, às quartas-feiras, às 9h.

 • GELCOM - O Grupo de Estudo dos
Livros Complementares, foi criado para
um estudo metódico, programado e leve,
no qual os participantes podem debater
e esmiuçar as entrelinhas do pensamen-
to superior. Se você estudou ou está es-
tudando as obras básicas (GELCO ou
ESDE), não perca esta oportunidade.

GELCOM I – Estudos às terças-feiras, das
18h às 19h30min, estudando, atualmente, as
obras de Manoel Philomeno de Miranda.

GELCOM II – Estudos aos sábado, das 16h
às 18h. O grupo estuda as obras de André Luiz.

Notícias do Movimento Espírita
Os Estudos de Verão 2011 continuam

Tema: Ser cristão – questão de vivência
Como acontece todos os anos, nos meses

de janeiro e fevereiro, as Mocidades Espíritas
e seus convidados participam de estudos em
outras Casas Espíritas. Os estudos acontecem
aos sábados, às 17h, e são abertos a todos
que desejarem. O calendário deste ano ficou
assim para o mês de fevereiro:

Dia 05/02_ Congregação E. Cristã, tema:
“A transformação do ser cristão”. 12/02_ C.
E. Discípulos de Jesus, tema: “O desafio de
ser cristão”. 19/02 - C.E. Luz e Verdade, tema:
“Fora da caridade não há salvação”. 26/02 -
C.E. Isaac Lima, tema: “Ser cristão: questão
de vivência.

Aviso importante aos participantes da
COMEERJ 2011

A todos os companheiros inscritos na 32ª
Confraternização de Mocidades Espíritas do
Estado do RJ, atenção às seguintes instruções:

1. O encontro ocorrerá durante o período
do Carnaval, portanto, de 05/02 a 09/02;
2. A recepção, no primeiro dia, será das
7h às 9h da manhã, e o encerramento,
no último dia, das 8h às 9h da manhã;
3. O encontro funciona como retiro, por-
tanto, cada participante deve levar todo e
qualquer objeto de uso pessoal, tais como:
colchonete, toalha, roupas, etc.
4. Todos devem pernoitar no local, e as
exceções devem ser comunicadas anteri-
ormente à coordenação do evento;
5. O local será o mesmo do ano passado,
ou seja: Centro Educacional Santa Môni-
ca, Estrada da Cachamorra, 132, Campo
Grande;
6. Quaisquer dúvidas, procurar no CELV
Eduardo Ferreira, Nathália Del Rey ou
Ricardo Teixeira.

A coordenação.

Congresso Espírita Brasileiro
O 4º Congresso Espírita Brasileiro acon-

tecerá no mês de abril de 2014 em Brasília. A
decisão foi tomada na reunião de novembro/
2010 do Conselho Federativo Nacional
(CFN), ocorrida na capital federal.

Também ficou acertado que os temas
doevento deverão tratar dos 150 anos de “O
Evangelho segundo o Espiritismo”, a serem
completados naquele ano. Os detalhes sobre
o tema central e suas linhas mestras deverão
ser analisadas na próxima Reunião Ordiná-
ria do CFN, em novembro de 2011.

Projeto Centenário de Chico
Xavier é prorrogado

As celebrações em torno dos cem anos de
Francisco Cândido Xavier foram prorrogadas
até o dia 2 de abril, data de nascimento do
médium. A decisão foi tomada na reunião do
Conselho Federativo Nacional, da Federação
Espírita Brasileira, realizada no mês de no-
vembro, em Brasília. A sugestão partiu do pre-

sidente da União Espírita Mineira, Marival
Veloso de Matos, e logo foi acatada por to-
dos. Relatório parcial apresentado pelo coor-
denador do “Projeto Centenário de Chico
Xavier”, Antonio Cesar Perri de Carvalho, re-
velou que, só no período de 1º de janeiro a
30 de outubro, a iniciativa já havia fomenta-
do mais de 500 eventos em todo o país, con-
figurando-se, assim, na maior movimentação
de difusão do Espiritismo já realizada.

Marcha pela Vida:
Participar é Fundamental!

Será realizada em São Paulo, no dia 26
de março, sábado, a 5a Marcha da Cidada-
nia pela Vida. Com início marcado para as
9h30min, o evento pretende colocar em evi-
dência a vontade da maioria da população
brasileira, que, como demonstram várias pes-
quisas, é contrária ao aborto livre. Com inici-
ativas como esta o Movimento Nacional da
Cidadania – Brasil sem Aborto, entidade
suprapartidária e suprarreligiosa, responsável
pela organização, pretende pressionar o Con-
gresso para a rejeição definitiva do Projeto
de Lei (PL) 1135/1991, que tramita na Câ-
mara dos Deputados, o qual quer tornar o
aborto livre no Brasil até o nono mês de ges-
tação.

A caminhada seguirá por aproximada-
mente 900 metros, fazendo o seguinte traje-
to: Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viadu-
to Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua
Quintino Bocaiúva, Rua Benjamin Constant
e Praça da Sé.

É muito importante – vale ressaltar – que
grupos espíritas de São Paulo e de todo o país
constituam caravanas para este evento, dado
o risco que representa o PL 1135/1991, que,
agora, por força de recurso apresentado pelo
deputado José Genoíno, com o apoio de 62
outros deputados, pode ser aprovado pela
Mesa Diretora da Câmara dos Deputados sem
necessidade de quorum.

Outros detalhes, em
www.brasilsemaborto.com.br.

Palestra Comemorativa
Homenagem aos 150 anos de O LIVRO
DOS MÉDIUNS – no Ceerj

A exposição está a cargo do confrade
Cauci de Sá Roriz, presidente da Federação
Espírita do Estado de Goiás, a ser realizada
às 18h30 do dia 4 de fevereiro, sexta-feira,
na Sede do Conselho Espírita do Rio de Ja-
neiro, Rua dos Inválidos, 182, Centro, Rio de
Janeiro. Tel. 2224-1244 / 2224-1553 /
 www.ceerj.org.br

“É indispensável manter o Espiritismo
qual foi entregue pelos mensageiros divinos
a Allan Kardec, sem compromissos políti-
cos, sem profissionalismo religioso, sem
personalismos deprimentes, sem pruridos de
conquista a poderes terrestres transitórios.”

Bezerra de Menezes
(psicografia de Chico Xavier)
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VEM AÍ

XXXII COMEERJ & XVII ENEFE

05 a 09/03/2011

Você sabe quando e por que começaram as
confraternizações de Mocidades?

(última parte)

As origens da COMEERJ, uma história de amor
A primeira experiência ocorreu na Congregação Espírita Francisco de Paula, na

Tijuca, sob a coordenação de Flávia Siciliano. A partir de 1975, um grupo de jovens
espíritas coordenados por Mário Barbosa, com as presenças de Darci Neves Moreira,
José Raul Teixeira, Maria Helena Capobianco e Wanderley Coutinho, entre outros,
passou a organizar um encontro de Mocidades Espíritas em Niterói, abrangendo
Mocidades Espíritas desta cidade e da região do Vale do Paraíba. Tendo ocorrido nos
anos de 1976 e 1977, este encontro foi o vestibular definitivo para que este mesmo
grupo desse um passo maior: organizar um encontro que reunisse as Mocidades Espíritas
cariocas. Nascia assim a COMES (Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de
Janeiro), realizada pela primeira vez no carnaval de 1978 em uma Casa Espírita da
cidade de Santo Aleixo, no interior do Estado do Rio, tendo como tema “Vivência
Espírita no Jovem”. Em 1979, a segunda edição do evento já foi realizada na cidade
do Rio de Janeiro, no Lar Escola Francisco de Paula, em Vila Isabel.

Com o sucesso da COMES, este mesmo grupo sentiu-se impelido a aumentar a
abrangência da confraternização, ampliando-a em nível estadual. Surgiu assim a
COMEERJ, cuja primeira edição aconteceu no Colégio Capitão Lemos Cunha, na Ilha
do Governador, com o tema “Evangelizemo-nos”, no carnaval de 1980. Nesta primeira
edição, que teve a presença de aproximadamente 180 jovens, o plano espiritual já
informou aos organizadores da enorme importância daquele trabalho que estava
começando, muito maior do que aquela inicialmente suposta por eles.

Em média, seis meses de intenso trabalho são necessários para a preparação de
cada edição do evento, consumindo a dedicação, o empenho e as noites de sono
daqueles que o constroem. Mas ninguém desanima. Pelo contrário, a cada ano surgem
novos trabalhadores interessados em dar a sua contribuição para o crescimento desta
seara de luz. “A COMEERJ é um programa da espiritualidade de auxílio à regeneração
da humanidade”, diz a fundadora Darci Neves Moreira, hoje diretora da Área de
Educação Espírita do CEERJ. “É uma grande e imensa escola”, lembra Cid Luiz, um
dos trabalhadores de pólo do evento. Definitivamente, uma escola em que todos
aprendem, inclusive aqueles que ensinam.

Marcos Leite
Revista Cultura Espírita, agosto 2010.

Atenção Mocidades Espíritas & Convidados
Convidamos todos para os “Estudos de Verão”

• Dia 19/02 - C.E. Luz e Verdade, tema: “Fora da caridade não há
salvação”, às 17h.

PrPrPrPrPreeeeeparparparparparem-se!em-se!em-se!em-se!em-se!

Gan e Vozes Eternas no RJ

Dias 26 e 27 de março de 2011
a partir das 15h

Local: Teatro Mário Lago
do Colégio Pedro II de São Cristóvão,

Campo de São Cristóvão, 177 -
Rio de janeiro

Em comemoração aos 10 anos de cria-
ção do Polo XIV (Magdala) http://www.
polomagdala.edu.tc/ da Comeerj

Abertura: Equipe de música e Coromeerj
do Polo XIV

Venha comemorar com a gente!
Faça parte desse evento histórico em

nosso movimento espírita do Rio de Janeiro
Toda a renda será em benefício das víti-

mas das enchentes na Região dos Lagos!
Em breve estaremos divulgando os lo-

cais da venda de Ingressos!
Mais Informações: Flávio Filipe:

flaviofilipe@hotmail.com  (21)96536681 e
Wagner Arantes wagner.arantes@oi.com.br

PREV FESTCINE BETSAIDA
Atenção Confraternistas do Pólo 16

O evento ocorrerá no dia 20 de
fevereiro e terá início as 16h, no Gru-
po de Propaganda Espírita LUZ e
AMOR (GPELA), Rua Silva Cardoso,

673 – Bangu.
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O Médium Ausente
Waldehir Bezerra de

Almeida
(última parte)

“A ausência do médium no Centro Espírita, em
atividades não-mediúnicas, é procedimento

que merece atenção e estudo”.

É oportuno enfatizar que o Centro Espírita
como escola de almas deve ficar atento com os
médiuns personalistas para não descaracteriza-
rem sua função educativa, servindo de mau
exemplo para os demais. Fundamentalmente
para os iniciantes. Estes devem aprender, desde
as primeiras aulas, complementadas com práti-
ca dos iniciados, que a caridade é o esteio a fa-
vorecer a mediunidade, como ensinava a queri-
da e inesquecível Ivone A. Pereira.

Outro cuidado é o de não alimentar a forma-
ção de grupos isolados nas atividades mediúni-
cas da Instituição. Médium é antena viva a cap-
tar inspirações do invisível com mais facilidade.
Ao  coordenador encarnado das atividades me-
diúnicas  convém ficar vigilante, sabendo o que
se passa em cada grupo, e o que seus compo-
nentes estão “ouvindo” do que vem do lado de
lá, fazendo reuniões periódicas. No templo espí-

rita mourejam não somente os Espíritos esclare-
cidos, mas, também, os sofredores e obsessores.
A existência “desse” ou “daquele” grupo estan-
ques, funcionando sem unidade de princípios,
gera o separativismo e coopera para o
isolacionismo de alguns médiuns menos prepa-
rados para o enfrentamento dos conflitos de idéi-
as e de procedimentos, muito comuns em qual-
quer agrupamento humano. Não estamos falan-
do de controle severo, de barreiras que a Insti-
tuição venha criar, cerceando a liberdade do
médium, fazendo-o retroceder ao seu isolamen-
to, tal como nos previne o Professor Herculano
Pires. [6] Estamos falando de apoio fraterno, de
medidas preventivas, de orientação fundamen-
tada nos postulados da Doutrina Consoladora,
com intuito de ajudar e não de controlar.

Os médiuns são pessoas normais, sim! Mas
de sensibilidade apurada, tornando-se, por isso,
presas mais fáceis das sugestões e influenciações
menos elevadas, por serem, e neste caso, como
todos nós, imperfeitos. Trazem registros fortes
de desvios pregressos de conduta em seu incons-
ciente histórico-espiritual. Tais anotações, no
exercício da mediunidade, se confundem muitas
vezes com a realidade consciente, gerando nele
procedimentos estranhos e inadequados à tare-
fa sublime, superáveis, com a ajuda dos compa-
nheiros de jornada, amparando-os e esclarecen-
do-os.

Vamos concluir, resgatando a advertência do
querido mentor Emmanuel, na intenção de  tor-
nar bem claro para todos, médiuns e Centro Es-
pírita, o que compete a cada um buscar e fazer
no sentido de se unirem na realização da tarefa
comum, não ficando ausentes um do outro.

“Admitido a construções de ordem superior,
o médium é convidado ao discernimento e à dis-
ciplina, para que se lhe aclarem e aprimorem as
faculdades, cabendo-lhe afastar-se do “tudo que-
rer” e do “tudo fazer” a que somos impelidos,
nós todos, quando imaturos da vida pelos que
se afazem à rebeldia e à perturbação”. {7]

  (Publicado na Revista Internacional de
Espiritismo, em setembro de 2000)

1-KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns – Editora LAKE,
tradução de J. Herculano Pires, questão 196.

[2]1 Idem. O Livro dos Espíritos – questão 768.
3]2 ANGELIS, Joanna de/FRANCO, Divaldo Pereira. O

Homem Integral, Editora Leal, 2 ed, p. 37.
[4]3 KARDEC, Allan. O Evangelho Segundo o Espiritismo

– Edit. LAKE, trad. de J. Herculano Pires, Cap. 17,
item 10.

5]4 TEIXEIRA, Raul. Diretrizes de Segurança - Resposta
à pergunta 46.

6]5 PIRES, J. Herculano. Mediunidade, Edicel, 6 ed, p.
83

 [7]6 EMMANUEL/LUIZ, André/XAVIER, Francisco
Cândido. Estude e Viva, FEB, 6 ed, Capítulo 37, p.

211.

2ª Mostra Abrarte Sudeste
A 2ª Mostra Abrarte Sudeste é

uma promoção da Associação Bra-
sileira de Artistas Espíritas com o
objetivo de integrar artistas e gru-
pos espíritas de arte da região Su-
deste do Brasil, promovendo a tro-
ca de experiências e a divulgação
de seus trabalhos artísticos, bem
como estimular o desenvolvimento
de novos grupos espíritas de arte.

A 2ª Mostra Abrarte Sudeste re-
alizar-se-á nos dias 01, 02 e 03 de
abril de 2011, no Colégio Santa
Mônica, Rua Divisória, nº 79, no
bairro de Bento Ribeiro, Rio de Ja-
neiro/RJ.

As inscrições se estendem do dia
até o dia 28 de fevereiro de 2011.
Não serão aceitas inscrições após
o encerramento do prazo.

Confira no site www.abrarte.org.br
o regulamento e como fazer sua ins-

crição

PPPPPARA MUSICOS E ARARA MUSICOS E ARARA MUSICOS E ARARA MUSICOS E ARARA MUSICOS E ARTISTTISTTISTTISTTISTAS ESPIRITAS ESPIRITAS ESPIRITAS ESPIRITAS ESPIRITASASASASAS

Há tempos esperavamos um trabalho específico volta-
do para a arte – mais especificamente para a maravilhosa
arte musical –, embora exista a brilhante obra de Léon Denis,
O Espiritismo na Arte. A música faz parte da vida, é instru-
mento de evolução, moraliza-nos intensamente, eleva as
emoções, faz bem a saúde, entre outros benefícios conhe-
cidos. Vários trabalhos já foram elaborados, inclusive livros
de autores espíritas ou não, comentando historicidade e
outros inesgotáveis desdobramentos, para abordar a in-
comparável arte musical. Por outro lado, uma boa pesqui-

sa em Obras Póstumas, nos capítulos A música celeste e A música espírita,
oferece também valiosa oportunidade de aprendizados. A música nos faz bem
intenso, desde que saibamos selecionar aquilo que ouvimos.

Pois a obra que eu esperava surgiu. Trata-se do belíssimo trabalho “Músi-
ca para a evolução do Espírito”, de Gutemberg Paschoal da Silva, de Valença-
RJ. É obra para entender a música além do senso auditivo e pensar nela
como recurso de educação e aprimoramento interior. Reunindo entrevistas,
dados históricos e informações científicas da maravilhosa arte musical, em
suas variadas expressões, nos quais se incluem a potencialidade da voz
humana, os instrumentos, a harmonia das melodias e a inspiração das le-
tras em canções que comovem e educam, o livro – totalmente embasado
nos ensinos da Doutrina Espírita – retrata profundo trabalho de pesquisa e
reflexão do autor, que soube valorizar com competência as conquistas do
saber humano e o esforço de valorosos vultos – inclusive, é óbvio, do movi-
mento espírita – que usam, opinam, educam, estudam e também pesquisam
a arte musical – expressão de grande valor para a educação humana e apri-
moramento moral que nos conduza a mais serenidade e harmonia nos rela-
cionamentos. Obra com 216 páginas é edição da Mythos e pode ser encon-
trada nas principais distribuidoras do país.



7Fevereiro 2011 Luz & Verdade

EM BUSCA DE JESUS
Luz insípida e sal mortiço

“Vós sois o sal da Terra; se o sal
se tiver tornado insípido, como se po-
derá restaurar-lhe o sabor? Para
nada mais presta senão para ser lan-
çado fora e pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se
pode esconder uma cidade situada
sobre um monte; e ninguém acende
uma candeia e a coloca sob o
alqueire, mas no velador e assim alu-
mia a todos os que estão na casa.
“De tal modo brilhe a vossa luz dian-
te dos homens, que eles vejam as
vossas boas obras e glorifiquem o
vosso Pai que está nos Céus”.
(Mateus, V, 13-16.)

O homem espiritual é o que pro-
cura satisfazer a razão e os senti-
mentos de seus semelhantes, ora
transmitindo-lhes, com lógica e coe-
rência, os ensinamentos de Jesus,
ora praticando essa doutrina subli-
me, incomparável em sua grandeza,
pelas verdades e consolações que
nos proporciona.

O indiferente, o fanático, o supers-
ticioso, o negador, o maldizente, o
hipócrita, o que se não esforça pelo
seu engrandecimento e não trabalha
pelo bem geral, é sal insípido, é luz
mortiça, que para nada mais presta!

O que não auxilia os pobres, o que
não ensina os ignorantes, o que não
se condói do mal alheio e não pro-
cura aliviá-lo, é sal insípido, só ser-
ve para ser pisado pelos homens, é
luz mortiça que entenebrece em vez
de iluminar.

Os discípulos de Jesus são a luz
do mundo e o sal da terra; a sua ta-
refa é esclarecer seus semelhantes
e ao mesmo tempo procurar
conservá-los fiéis aos ditames cris-
tãos, proporcionando-lhes consola-
ções.

O sal insípido não condimenta; a
luz mortiça não ilumina! “De tal modo
brilhe a vossa luz, que os homens
vendo as vossas boas obras, glorifi-
quem o vosso Pai que está no Céus”.

Cairbar Schutel (livro “Parábolas
e ensinos de Jesus”, Ed. O Clarim)

ATUALIDADE
Conhecimento de Si Mesmo

Questão 919 de O Livro dos Espíritos:
Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida

e de resistir à atração do mal?
“Um sábio da antigüidade vo-lo disse: Conhece-te a ti mesmo.”

a) - Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está
precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo?

“Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra: ao fim do dia, interrogava a
minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se
não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi
assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma.
Aquele que, todas as noites, evocasse todas as ações que praticara durante o
dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus
e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se
aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos
perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes
em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem,
censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai
ainda mais: “Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer
o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode
ser ocultado?”

“Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso
próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão, ou o descanso
para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado.

“O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual.
Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do
amor-próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se
considera apenas econômico e previdente; o orgulhosos julga que em si só há
dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode
iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações,
inquiri como a qualificaríeis, se praticada por outra pessoa. Se a censurais
noutrem, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que
Deus não usa de duas medidas na aplicação de Sua justiça. Procurai também
saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos
vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm. em mascarar a verdade
e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que
sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Perscrute,
conseguintemente, a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo
sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu
jardim arranca as ervas daninhas; dê balanço no seu dia moral para, a exemplo
do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros e eu vos asseguro que a conta
destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia,
poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida.

“Formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas e não
temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar
uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres
que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de
todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações
temporárias? Pois bem! Que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre
pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de
bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que
dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta exatamente a idéia
que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer
que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa
alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos
capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções, que cada um
de vós se acha encarregado de espalhar. Com este objetivo é que ditamos O
Livro dos Espíritos.” SANTO AGOSTINHO.

Frase do mês
“O que caracteriza um estudo

sério é a continuidade que
se lhe dá”

Allan Kardec

Enfoca a prática do Espiritismo tendo em vista indicar os meios de
desenvolvimento da faculdade mediúnica e dirigir-lhe o emprego de modo
útil. Desenvolve o aspecto científico da Doutrina Espírita, trata de no-
ções preliminares sobre a existência dos Espíritos, metodologia dos estu-
dos espíritas, manifestações espíritas, meios de comunicação com o mun-
do invisível, educação mediúnica e dificuldades enfrentadas para a prá-
tica do Espiritismo. Reedição com nova apresentação visual. Sua primei-
ra edição data de1861.
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DOMINGO – MANHÃ – 09h

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

06 Faculdades morais e intelectuais do Ricardo Delamare Lúcia Rafaela
homem. Célia Evangelista Helena Rosa
L.E. Q. 361 a 366.

13 Fora da igreja não há salvação. Alan Farias Francinete Rejane
- Fora da verdade não há salvação. Ivone Maria Costa Ferreira
EsE, Cap. XV, itens 8 e 9.

20 Idiotismo, loucura. Domingos José Inês Risemir
L.E. Q. 371 a 378. Maria Luiza Marques  França

27 A visão espírita do Carnaval. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09h

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

07 Pactos, poder oculto, etc. Denizard Custódio Elias de Maria
L.E. Q. 549 a 557. Inês Marques Souza Joaquina

14 Prece para os médiuns. Marcelo Pacheco Maria Marília
EsE, Cap. XXVIII, itens 8 a 10. Francinete Costa Cecília Portela

21 Das ocupações e missões dos espíritos. Joana Laura Francinete Irani
L.E. Q. 558 a 574. Maria Cecília  Costa -

28 Ciclo de palestras: Reflexões sobre Maurício Mancini Ana -
o Carnaval. Ivete Zampa Eller -

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

02 Escolha das provas. Vitor Velasques Erli -
L.E. Q. 258 a 273. Osmar Fernandes  Dimas -

09 Dai de graça o que de graça recebestes. Creusa Branco Cláudia Fabíola
EsE, Cap. XXVI, itens 1 a 10. Marilene Soares Costa  dos Santos

16 As relações no além-túmulo. Ricardo Delamari Marylin -
L.E. Q. 274 a 290. Roberto Maia Oliveira -

23 Qualidade e eficácia da prece. Ricardo Teixeira Creusa Erli
EsE, Cap. XXVII, itens 1 a 8 Sebastião Amorim Branco Dimas

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09h

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

03 Objetivo da encarnação. A alma. Sonia Rosário Maria Marília
L.E, Q. 132 a 146. Francinete Costa Cecília Amorim

10 Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Ivone Maria Elizabeth Noemia
EsE, Cap. V, item 26. Gilésia Pieroni Medina Bezerra

17 A alma após a morte. Separação da Ivete Zampa Diana Marília
alma e do corpo.  Maria Inês Hasler Freitas
L.E, Q. 149 a 162.

24 Dever-se-á pôr fim às provas do próximo? Sonia Fonseca Erli Maria
EsE, Cap. V, item 27. Célia Evangelista Dimas Lúcia

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

04 O ponto de vista. Nadja de Castro Marylin Iris
EsE, Cap. II, itens 5 a 7. Alan Faria Oliveira Duarte

11 Anjos da guarda. Espíritos pro-tetores, Ingrind Tagomori Ricardo -
familiares ou simpáticos. Marilene Soares Teixeira -
L.E, Q. 489 a 521.

18 Uma realeza terrestre. Milton Tagomori Iris Ana Maria
EsE, Cap. II, item 8. Ivonete Coelho Duarte Sanches

25 Pressentimentos. Nilbe Brilhante Alan Iris de
L.E, Q. 522 a 524. Marlene Macedo Faria Souza

Ciência EspíritaCiência EspíritaCiência EspíritaCiência EspíritaCiência Espírita
Cirurgia espiritual

Diante de tanta dor, sofrimento e miséria, a
necessidade cada vez maior do homem em rela-
ção aos problemas de doenças, tem colocado os
enfermos numa posição de busca constante para
a cura de suas mazelas.

A ciência médica, apesar dos grandes avan-
ços e dos novos conhecimentos, ainda não se en-
contra capaz de resolver e atender aos enfermos.
Em muitos casos se encontra mesmo na impossi-
bilidade de tratar aqueles que a procuram. E o
homem aflito, não cessa de procurar a medicação
espiritual.

Aqui no Brasil, se tem observado que essas
práticas espiritualistas possuem condições de
atender a solicitação dos inúmeros portadores de
doenças e sintomas. Com isso, também, existem
desajustes na prática desse tipo de tratamento que
devem merecer, por parte dos solicitantes, uma
análise cautelosa, porquanto os abusos são inú-
meros e as mistificações, conscientes ou incons-
cientes, abundantes.

A Doutrina Espírita sem simbolismos e isenta
de qualquer prática de curandeirismo, adota al-
guns tipos de terapias, que tomamos como base
a sessão mediúnica com médiuns apropriados a
estes tipos de tratamentos (passes, medicamen-
tos cirurgias), onde a mediunidade de efeitos físi-
cos funciona e atende na medida do possível, do
merecimento de cada um e obviamente dentro dos
princípios da ética e da moral cristã.

Para que os mecanismos do mediunismo, nas
sessões de tratamento, possam oferecer condições
qualitativas e de positividade, há necessidade de
que os enfermos e participantes dessas reuniões
possuam o conhecimento de suas responsabilida-
des.

Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, outubro 2008.

Mensagem mediúnica

Quando me lembro da infância,
Recordo-me o quanto sofri;
Fui crescendo sem esperança,
Nunca tive o que pedi.

Mas o tempo foi passando,
Trabalhando com ardor;
Hoje sou um grande homem,
Me formei e sou Doutor. 

Atendo a todos que precisam,
Não escolho a ninguém;
Medico naquilo que lhes dói
E não cobro um vintém. 

Sou muito grato ao meu Deus,
Pois bem sei o quanto me ama;
Não me deixou sucumbir,
Minha voz sempre Lhe clama. 

Meus irmãos de hoje e sempre,
Que labutam no Amor,
Enxuguem os prantos de quem chora,
Amenizem a todos que têm dor. 

A paz divina e amiga
De Jesus Nosso Senhor
Traga a todos harmonia,
Muita luz e muito amor.

(Médium Roberto C. Maia).

Biblioteca & Sala de leitura

A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02,
Atende todos os dias, antes e após as 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”


