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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um voluntário. 
Procure o Balcão de Atendimento de 
nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cristã 
Vicente Moretti 
• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 
• 3ºs domingos, 8h30 - Campanha do Quilo 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  
de Otávio 

EDITORIAL 
 

Neste ano, o mês de fevereiro nos traz o período de fes-
tejos de Momo. Nesses dias nossa Casa estará com suas ativida-
des rotineiras. Não se pode esquecer de nossos compromissos 
com a Casa e com a Causa, e de que  nossa concentração e pre-
ces não podem parar. Jesus nos alerta para que oremos e vigie-
mos. Essas duas condições são extremamente necessárias no 
serviço de auxílio do amor, que beneficia nossos irmãos, que se 
deixam levar pela insensatez e pela ilusão da alegria, muitas ve-
zes, irresponsável. 

Cada um de nós, em nossos momentos de recolhimento, 
deve se lembrar das lições que diariamente a Doutrina Espírita 
nos ensina. Lições que nos indicam nosso melhor recurso, a pre-
ce e a emissão constante de pensamentos edificantes. 

No livro “Nas Fronteiras da Loucura”,  Manoel Philomeno 
de Miranda, nos conta que: “Narram os Espíritos superiores que 
a realidade do carnaval, observada do além, é muito diferente e 
lamentavelmente mais triste. Multidões de Espíritos infelizes 
também invadem as avenidas num triste espetáculo de grandes 
proporções. Malfeitores das trevas se vinculam aos foliões pelos 
fios invisíveis do pensamento, em razão das preferências que 
trazem no mundo íntimo. A sintonia, no Universo, como a gravi-
tação, é lei da vida. Vive-se no lugar e com quem se deseja psi-
quicamente. 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.”  

 

Somos Espíritas e isso não nos faz melhores, apenas nos 
conscientiza da responsabilidade que temos para com os nossos 
irmãos, ainda imersos nas sombras da dúvida e da indecisão. O 
que nos melhora, e muito, é a prática desassombrada do melhor 
e do bem. 

Assim, é importante que busquemos sintonizar com as 
esferas mais altas, onde vivem espíritos benfeitores que têm por 
objetivo nos ajudar a vencer a difícil jornada no corpo físico.  

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

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

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 9h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Grupo de Apoio às Gestantes 
Terças-feiras – 14h. 
 

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª 
Idade) 
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato). 
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos). 
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato). 
 
• Grupo de Arte Amadeu Ferretti 
Estudos de arte espírita, teatro e música –  
Sábados, às 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - às 15h 
Juventude & pais - às 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 9h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min. 
Segundas-feiras – 20h. 
 
• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quintas-feiras – 20h. 
 
Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CELV 
Sábado, dia 25/02/2012 – ás 17h, em primeira convocação. 

Convocação para todos  os Senhores Associados efetivos e beneméritos, em 
pleno gozo de seus direitos. 



� Vídeo Divulgação 

Não Será em 2012  
Em nove programas, a Dra. 
Marlene Nobre tem por 

f i - nalidade divulgar o que o 
maior médium da história humana, 

Chico Xavier, revelou sobre a data limite do 
velho mundo. Marlene Nobre relembra a 
entrevista de Chico à Folha Espírita, em 
1992, com revelações sobre o papel do Brasil 
na Nova Era. Esses seareiros da Doutrina 
saíram a campo por um dever de consciên-
cia, e creem poder contribuir, embora modes-
tamente, para o alerta que se faz necessário 
aos irmãos da Casa Planetária, quanto à 
responsabilidade individual e coletiva na 
manutenção da Paz - única condição de as-
censão espiritual para a Humanidade. Não 
estamos entregues à fatalidade nem prede-
terminados ao sofrimento, mas diante de uma 
encruzilhada do destino coletivo que nos une 
à nossa casa planetária, aqui na Terra. Te-
mos diante de nós dois caminhos a seguir. O 
caminho do amor e da sabedoria nos levará a 
mais rápida ascensão espiritual coletiva. O 
caminho do ódio e da ignorância irá nos acar-
retar mais amplo dispêndio de séculos na 
reconstrução material e espiritual de nossas 
coletividades 
 

Única exibição: Terça-feira, dia 14/02/12 
Horário: 20h – Salão do CELV 

Entrada gratuita – Convide os amigos 
 

� CELVINHO e sua dica de leitura     

“Aventuras de férias” 

     Numa viagem de 
férias, em clima de natu-
ral alegria e convívio 
fraterno, um grupo famili-

ar descobre, entre brincadeiras e surpresas, 
as relações entre seres vivos e meio ambien-
te, assim como as condições para a manuten-
ção do equilíbrio da vida na Mãe -Terra, re-
sultado de incontáveis milênios de adapta-
ções e ajustes da natureza, por certo obede-
cendo a uma programática inteligente e supe-
rior. E, talvez, o mais importante: a grandeza 
do Universo e as forças naturais que nos 
influenciam e que também influenciamos. 
Durante as observações junto à natureza, 
informações espirituais vão surgindo esponta-
neamente, a confirmar a presença Divina em 
tudo. Embarque nesta aventura de Zita Flora. 

“A leitura é o caminho mais importante 
para a educação da criança”. 

� Sugestão de Leitura 

     Continuamos a apresentar a cam-
panha da FEB, Comece pelo Come-
ço, que tem como objetivo difundir o 
Espiritismo a partir do conhecimento 
de sua fonte original, que são as 
obras organizadas por Allan Kardec, 
pseudônimo adotado pelo professor 

Hippolyte Leon Denizard Rivail. 

E para este mês nossa dica é “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 mediunida-
de, as dificuldades e os tropeços que se podem 
encontrar na prática do Espiritismo”. 

Apresenta ainda, na parte final, precioso 
vocabulário básico 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. 

Editado pela FEB, tem 488 páginas, e 
você pode encontrar em qualquer Livraria Espírita. 
Vale a pena conferir! 

 

 

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

Clube de Arte – Este Clube tem sempre novi-
dades em CD`s e DVD`s. Na área da Arte 
Espírita traz sempre novos talentos da música 
de todo o Brasil. Também diversas palestras e 
entrevistas em DVD. Você pode se associar 
quando quiser, o brinde custa R$ 15,00. 
(promoção) 

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 
instituições. Colabore! 

Ao adquirir qualquer produto da Livraria da Casa 
Espírita, você estará contribuindo para a Instituição! 

Compre livros na Casa Espírita que frequenta. 

Fragmentos de Luz...   

Lugar do Socorro 

Estará você sofrendo desencantos... 
Varando enormes dificuldades... 
Suportando empeços com os quais você não 
contava... 
O trabalho em suas mãos, muitas vezes se lhe 
afigura um fardo difícil de carregar. 
Falham recursos previstos... 
Contratempos se seguem uns aos outros... 
Tribulações de entes amados lhe martelam a 
resistência... 
A enfermidade veio ao se encontro... 
Entretanto, prossiga agindo e cooperando, em 
favor dos outros. 
Na interrompa os seus passos, no serviço do 
bem, porque justamente na execução dos 
seus próprios encargos é que os Mensageiros 
de Deus encontrarão os meios de trazerem a 
você o socorro preciso. 

 

André Luiz 

Do livro: “Aulas da Vida”. Chico Xavier.  
 
 

... & Verdade 
Mundo Espiritual 
 
    O homem compõe-se de corpo e Espírito: o 
Espírito é o ser principal, racional, inteligente; 
o corpo é o invólucro material que reveste o 
Espírito temporariamente, para preenchimento 
da sua missão na Terra e execução do traba-
lho necessário ao seu adiantamento. O corpo, 
usado, destrói-se e o Espírito sobrevive à sua 
destruição. Privado do Espírito, o corpo é 
apenas matéria inerte, qual instrumento priva-
do da mola real de função; sem o corpo, o 
Espírito é tudo: a vida, a inteligência. Em dei-
xando o corpo torna ao mundo espiritual, onde 
paira, para depois reencarnar. 
    Existem, portanto, dois mundos: o corporal, 
composto de Espíritos encarnados; o espiritu-
al, formado dos Espíritos desencarnados. Os 
seres do mundo corporal, devido mesmo à 
materialidade do seu envoltório, estão ligados 
à Terra ou a qualquer globo; o mundo espiritu-
al ostenta-se por toda parte, em redor de nós 
como no Espaço, sem limite algum designado. 
Em razão mesmo da natureza fluídica do seu 
envoltório, os seres que o compõem, em lugar 
de se locomoverem penosamente sobre o 
solo, transpõem as distâncias com a rapidez 
do pensamento. A morte do corpo não é 
mais que a ruptura dos laços que os reti-
nham cativos. 
 

Allan Kardec 
“O Céu e o Inferno”, capítulo III, item 5. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA” 
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Acesse nosso site www.celv.org.br  
Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?  

 divulgacao@celv.org.br 



����Diretoria de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE 
Agradecemos aos Srs. Associados e 
frequentadores do CELV, e lembramos 
quanto são importantes suas doações, 
para que possamos atender às famílias 
acolhidas por nossa Casa. 

Em dezembro/2011, recebemos: 408 
kg de alimentos, 1730 peças de rou-
pas, 124 pares de calçados, 25 bol-
sas / cintos, 91 materiais de higiene e 
limpeza, outros donativos: 66 e 
R$195,00  (doações em espécie).  No 
Bazar foram arrecadados R$ 
1.545,00. 
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Parabéns pra você, nessa Parabéns pra você, nessa Parabéns pra você, nessa Parabéns pra você, nessa 
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 Ranauro    
07 - Ricardo José T. da S. Junior    
09 - Carmelita Toledano    
09 - Claudia Rocha Aguia    
09 - Diana Tavares de O. Hasler    
09 - Moacir de Oliveira Rodrigues    
12 - Marilene Araujo dos Santos    
15 - Lúcia Helena Salvador Fioretti    
15 - Marco Antonio Nunes Alves    
15 - Renata da Silva Godinho    
17 - Maria Noêmia dos Santos    
23 - José da Silva Mendes    
23 - Luis Tadeu de Souza Quintanilha    
24 - Luciene Bahiense Moreira    
25 - João Batista Garcia 

����Você precisa conversar? 

    Importante saber que, 
nossa Casa oferece aten-
dimento fraterno a todos 

os que desejam conversar, aliviar o 
coração, aliviar seus momentos de 
incompreensão, de equívocos, e lem-
brar sempre das sublimes palavras, 
tantas vezes repetidas: “Vinde a 
mim, vós que estais cansados e afli-
tos e eu vos aliviarei..” Nossas mãos, 
nossos braços se abrem em sua dire-
ção para ajudá-lo a caminhar com 
mais fé e esperança. Não se sinta 
sozinho, ou esquecido do Pai miseri-
cordioso. 
    Se precisar, procure este serviço, 
todos trabalhamos em nome do Divi-
no Mestre. Procure o balcão de aten-
dimento ou nossa recepção e solicite 
uma entrevista fraterna. 

“A Doutrina Espírita,  portadora das informa-
ções que oferecem segurança e harmonia ínti-
ma, requer demorado estudo e bem estruturada 
reflexão, para ser melhor assimilada e mais 
facilmente vivida..." 

 

Joanna de Ângelis (Convites da Vida) 

“É na caridade que deveis procurar a paz 
do coração, o contentamento da alma, o 

remédio para as aflições”. (E.S.E – cap.13) 

Aviso aos associados 
 

Avisamos aos Senhores associados que, de acordo com o Estatuto (capitulo 3, artigo 10º, 
item C) o atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades acarretará na perda da condição 

de associado do CELV.  Colaborem, o CELV precisa de todos nós. 

Atenção: Coordenadores e Dirigen-
tes: “Termo de Adesão” 
 

A Diretoria do CELV lembra da ne-
cessidade e obrigatoriedade do pre-
enchimento anual do Termo de Ade-
são ao Serviço Voluntário (conforme 
Lei do Serviço Voluntário nº 9608 de 
18 de fevereiro de 1998). Procurem a 
Diretoria ou peguem as fichas na Li-
vraria, e orientem seus companheiros 
para o devido preenchimento. Lem-
bramos que todos devem assinar o 
Termo, os antigos voluntários, bem 
como aqueles que chegam agora para 
nos auxiliar. O termo deve ser atua-
lizado anualmente no mês de janei-
ro, de acordo com o Estatuto 
(capítulo 3, artigo 9º, item F). 

 
CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - AGO 
 

A Diretoria Colegiada do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Diretor 

Administrativo, e de acordo com o que dispõe os Art. 14°, Parágrafo 1º e 

Art. 15°, alíneas “b” e “c” do Estatuto do CELV em vigor, por este EDI-

TAL, 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 Grande, RJ, no 

dia 25 de fevereiro de 2012, às 17 h em 1ª Convocação com presença da 

maioria absoluta dos associados ou,às 17h 30min, em 2ª Convocação com 

a presença de qualquer número dos associados acima mencionados, para 

deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 

 

a) Tomar conhecimento do Relatório Administrativo e do parecer do Con-

selho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Receita e da 

Despesa, e a prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício de 

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011, analisá-los e aprová-los. 

 

b) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as 

prescrições legais, estatutárias e regimentais. 

 
Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2012. 

 

Flavio Palhares Peixoto 

Diretor Administrativo  



O QUE ROLA NA INTERNET... 
 

Acesse a TVCEI de onde esti-
ver, acesse via satélite, via cabo, 
internet, smartphone e VOD. Vá 
em www.tvcei.com/portal e confi-
ra. 
 
Rede Amigo Espírita 
Tem mais uma Rede Social de 
relacionamentos para estudos da 
Doutrina Espírita na internet. 
Uma ferramenta de união, intera-
ção e divulgação do Movimento 
Espírita, com debates, esclareci-
mentos, bate-papo, boletins onli-
ne, agenda de eventos, artigos, 
blogs, áudios e vídeos espíritas. 
A c e s s e :  h t t p : / /
amigoespirita.ning.com 
 
Canal de vídeos do CEERJ - Co-
n h eç a  o  C a n a l  a c e s s e :  
http://www.youtube.com/user/
V I D E O S E S P I R I T A S 1 ?
feature=mhee  
 Visitem o Canal e enviem suas 
contr ibuições e crít icas.                 
Os comentários também poderão 
ser inseridos diretamente no Ca-
nal. 
 São vídeos sobre Arte 
Espírita, Educação Espírita, Me-
diunidade, COMEERJ, ENEFE, 
FEB, CFN, CEERJ, SAPSE, além 
de Vídeo-aulas, palestras e diver-
sos vídeos. 
 
Rádio Rio de janeiro – A Emis-
sora da Fraternidade 
Única rádio espírita de nossa ci-
dade, Rio de Janeiro. Possui uma 
ampla programação, com desta-
ques para: manhã na Rio, espaço 
jovem, esperanto, falando de es-
piritismo, luz na penumbra e mui-
tos outros. Você pode ouvir pelo 
rádio 1400 Khz AM ou acessando 
http://www.radioriodejaneiro.am.br 
 

���� Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 
 

ANIVERSARIANTES 
 
10/02/1988 - Grupo E. Fraterni-
dade Irmão Abrahão. Rua Zopiro 
Goulart, 351 – Jabour – Senador 
Camará – 24 anos; 
 
13/02/1921 – C. E. Amor à Ver-
dade. Rua Felipe Cardoso, 922 – S. 
Cruz – 91 anos; 
 
14/02/1962 – Soc. E. Francisco 
de Assis. Rua Uruquê, 200 – Jd. 
Água Branca – Realengo – 50 anos; 
 
21/02/1982 – Escola Central da 
Campanha do Quilo. Rua Murupê, 
367 – Paciência 30 anos. 
 

ENDEREÇO e PROGRAMAÇÃO 
 
Grupo Espírita Amadeu Ferretti 
End.: Rua Potiraguá, 290 – Bairro 
Santa Rita, Campo Grande, RJ 
(Acesso pela Estrada do Pré ou do 
Cabuçu) – informações tel: 2415-
1035. 
 

Programação: Segundas-feiras: 
ESDE, às 20h.  Quintas–feiras: 
Reunião pública e passe, às 20h. 
Sextas-feiras: Estudo do livro “O 
Céu e o Inferno”, às 20h. Domin-
gos: Reunião pública, passe e aten-
dimento fraterno, às 9h. 
  A evangelização infantil e 
juvenil ocorrem às sextas-feiras, 
às 16h e domingos, às 9h.  
 

4 L U Z  &  V E R D A D E  FEVEREIRO 2012  

Notícias do Movimento Espírita AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
���� Retorno da Evangelização da Família / DEF 
A evangelização infantil, dos pais e da juventude, que 
acontece todos os sábados, retorna no dia 04 de 
fevereiro, primeiro sábado. Aguardamos a família 
espírita no próximo ano para apertar mais este laço. 
 
“O melhor é viver em família, e família feliz é família 

com Jesus, evangelize!” 
 
���� Convite para voluntários: Depto de Multimeios 
– DMM 
A equipe do DMM faz um apelo para que novos vo-
luntários nos auxiliem nesta tarefa. 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 
03 e 17/02, sempre às 08h. Participem, colaborem!  
 
���� Grupos de estudos do CELV 
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 ne-
nhum grupo de estudos. Você pode começar quando 
quiser neste grupo. Depois que terminar, escolha 
outro grupo para continuar: ESDE ou GELCO. 
 
      • GELCO – Grupo de estudo dos Livros da Codifi-
cação. Os interessados devem primeiramente come-
çar na turma do Livro dos Espíritos.  
Os estudos acontecem todas as segundas-feiras, às 
20h, e também aos domingos, às 10h30min. 
 
       • ESDE – com abordagens diferentes, o Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita 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 reúnem às 19h30min. 
Não é necessário inscrição. 
 
      • EADE – “Estudo Aprofundado da Doutrina Espí-
rita”. O curso é destinado 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 Com-
plementares, foi criado para um estudo metódico, 
programado e leve, no qual os participantes podem 
debater e esmiuçar as entrelinhas do pensamento 
espírita superior. Se você estudou ou está estudando 
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 Ma-
noel Philomeno de Miranda. 
GELCOM II – Estudos aos sábado, das 16h30min às 
18h. O grupo estuda as obras de André Luiz. 
 
 

“É indispensável manter o Espiri-
tismo qual foi entregue pelos 
mensageiros divinos a Allan Kar-
dec, sem compromissos políti-
cos, sem profissionalismo religi-
oso, sem personalismos depri-
mentes, sem pruridos de con-
quista a poderes terrestres tran-
sitórios.” – Bezerra de Menezes. 
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JOVENS ANIVERSARIANTES 
 
 

18/02 - Mel Correa 
  

“Espiritismo na Mocidade,  
a transformação essencial”  
 
 Se você acha que a Doutrina Espírita 
transformou sua vida e lhe fez repen-
sar valores, não deixe de compartilhar 
isso com seus amigos e conhecidos. 
      Muitas vezes, apenas um depoi-
mento é o suficiente para alguém des-
pertar para a espiritualidade. 
      Com certeza, os jovens, colabo-
ram muito no sentido de levar essa 
Doutrina a um numero maior de pes-
soas! 
       

Faça sua parte, transforme! 
 
 
 

 
 
 

 

CD da Comeerj 2012 – disponível 
em nossa Livraria / CELV 

 

04/02 – Estudo de verão no CELV – às 17h 
11/02 – Estudo de verão no C.E. Isaac Lima –às 17h 
18/02 – Comeerj – não haverá atividades no CELV 
25/02 – Estudos para os pais e para os jovens –às 17h, no 
CELV. 

 
 
 

Recomendações Oportunas aos participantes da Comeerj: 
 

 
Local: C.E. Santa Mônica - Campo Grande / Endereço: Estrada da Cachamorra, 
132 A - Campo Grande, RJ; 
 
Horário: Inicio 18/02/2012 às 8h (sábado) - Término 22/02/2012 às 9h (quarta-
feira); 
 
Visitação ao Encontro: Domingo à Terça-feira, de 8h às 9h; 
 
Alojamentos: os participantes da COMEERJ deverão levar para o encontro seus 
colchonetes e roupas de cama para o evento. Horário de despertar às 7h; 
 
A conservação e organização do alojamento é de responsabilidade daqueles que 
nele estiverem. 
 
Trajes/Roupas:  
Bermudão, calça comprida, camiseta e camisa. 
 
Não Levar: 
Aparelhos Eletrônicos, Jogos, Roupas Curtas ,transparentes ou decotadas, Cami-
sa com estampas ofensivas e de time de futebol. 
 
 

Não esquecer a Alegria, Descontração, Cooperação, 

Amizade, Fraternidade e Solidariedade! 



Uma reflexão sobre o 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 aprendiza-
dos fazem desaparecer. 

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

É estranho que as administrações e elementos de governos colaborem para que se intensifique a longa série de 
lastimáveis desvios de espíritos fracos, cujo caráter ainda aguarda o toque miraculoso da dor para aprender as gran-
des verdades da vida. 

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

Ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistên-
cia social aos necessitados de um pão e de um carinho.  Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria, passam os lepro-
sos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras.  Por que protelar essa ação necessária das forças 
conjuntas dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na miga-
lha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem?  Que os nossos irmãos espíritas 
compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco, dentro de suas pos-
sibilidades, para que possamos reconstituir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. 

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

Emmanuel (espírito ) / Chico Xavier ( médium ) 
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Inscrições abertas para  "Oficina de Estudos da Arte Espírita" 
 

Início das inscrições em Fev/2012 até março/2012, vagas limitadas. 

    As a,vidades retornam em 10/03/2012, para um novo ano de aprendizagem e 

confraternização em torno da arte espírita. Os alunos an,gos precisam renovar 

suas matrículas. Fiquem de olho no site para não perderem suas vagas! 

 

Em 2012 novos cursos: Canto, Dança e Arte na Evangelização. 

    A turma Arte na Evangelização será voltada somente para evangelizadores e terá como obje,vo o estudo da 

arte à luz da Doutrina Espírita, como instrumento de evangelização. Contará com vivências, estudos e reflexões e 

abrangerá diversas artes oferecidas na Oficina com o foco na evangelização. 

 

As opções para 2012 são: 

• Música: Violão, Teclado, Baixo, Percussão, Canto 

• Artes Visuais: Desenho e Quadrinhos, Fotografia e Cinema, Design 

• Artes Cênicas - Artes Literárias  -   Dança 

• Arte na Evangelização 

Mais informações no site da oficina: www.oficina.org.br  

Local das oficinas: Centro E. Lázaro Amor e Caridade – Rua Torres Sobrinho, 43 – Méier. 

Horário: das 9h às 12h30min – Cursos gratuitos. 



HÁ DEZ ANOS... 
 

Há dez anos, nascia o GELCO (Grupo de Estudo dos Livros da Codificação). Antes dele, porém, houve a formação de 
um pequeno grupo, que se reunia às terças-feiras, no horário das 18h, para estudar “O Livro dos Médiuns”. Iniciando-se atra-
vés da proposta de uma trabalhadora do CELV, que sentia necessidade de aprofundar-se no conhecimento teórico da mediuni-
dade,e, ao findar o ano de 2001, possuía dez participantes, que foram chegando paulatinamente, movidos pelo sincero interes-
se de aprender. 

O êxito da primeira empreitada, bem como o apoio de alguns dedicados companheiros, gerou o desejo da estruturação 
de um trabalho voltado para o estudo sequenciado das obras básicas da Codificação, na ordem de suas publicações, a partir 
de programa previamente delineado, e da consulta e manuseio dos referidos livros - objetivo ambicioso para a época, conside-
rando-se o número insuficiente de salas e de voluntários para a tarefa.  Assim, em janeiro de 2002, era proferida a palestra 
inaugural da primeira edição do GELCO.  

Com o GELCO nasceu também o GELCOM (Grupo de Estudo dos Livros Complementares) para estudar os romances 
espíritas, tendo como ponto de partida as obras de Manoel Philomeno de Miranda. A fim de adequar os novos grupos ao qua-
dro geral das atividades da Casa, ficou decidido que o primeiro grupo funcionaria às segundas-feiras, às 20h, e o segundo às 
terças-feiras, às 18h, como é até hoje.  Mais tarde, foram criados o GELCO de domingo, às 10h30min, e o GELCOM de sába-
do, às 15h30min, este último para estudar as obras de André Luiz. Cumprimentamos fraternalmente os companheiros que se 
mantém à frente da direção desses trabalhos e realizam de forma brilhante sua tarefa, especialmente, do GELCOM de terça, 
que também completa dez aos de existência.   

Imprescindível ressaltar o apoio decisivo da Diretoria do CELV para a implementação das novas frentes de trabalho, 
como não poderia deixar de ser, uma vez que se trata do esforço coletivo, desprovido de personalismo e interesses subalter-
nos.   

Pelo GELCO, passaram inúmeros companheiros que hoje laboram em diversos setores do CELV: da Diretoria à recep-
ção, da limpeza à exposição doutrinária, da evangelização ao passe. Outros se afastaram por diversos motivos, quer sejam 
necessidades pessoais inadiáveis ou simplesmente ausência de firmeza na fé. Entretanto, acreditamos que tenham levado em 
seus corações a semente do ideal espírita. 

A partir deste ano, funcionam nove turmas, sendo cinco às segundas e quatro aos domingos. Entretanto, já se cogita 
sobre a possibilidade da criação de mais uma para o estudo de “Obras Póstumas”, o que se dará no momento oportuno, tão 
logo surjam as devidas condições. 

O GELCO também é ESDE e apenas recebeu nomenclatura diferenciada para indicar que sua metodologia baseia-se 
na consulta direta às obras básicas. Em outras palavras: estuda-se com o livro à mão. Como já existiam na Casa turmas que 
utilizavam as apostilas da FEB, e a nova proposta priorizava os livros, optou-se por outra terminologia. No entanto, as Institui-
ções Espíritas nas quais são ministrados cursos em que as obras básicas são fonte direta de consulta também os chamam – e 
com razão – de ESDE.  

Após uma década de atividade, ainda há muito a ser feito. A multiplicação das turmas impõe crescente demanda de 
novos colaboradores e melhor organização do todo. As aulas devem ser aprimoradas com recursos audiovisuais e informa-
ções das obras subsidiárias. Tornar-se coordenador ou facilitador não representa privilégio, mas promoção de responsabilida-
de. Não significa também que o companheiro tenha profundo conhecimento espírita, mas que ele deseja aprender e deve se 
esforçar para tanto. 

Inobstante, para nós, espíritos ainda sujeitos ao jugo da matéria, não deixa de representar grande vitória observar a 
obra em andamento. Obra que pertence a Jesus e é feita em nome dele.  

Afinal, estudamos para ampliar os horizontes de compreensão da vida; para educar o coração e apurar a sensibilidade, 
conferindo sentido à atual existência e corrigindo rumos, ao passo em que nos capacitamos à futuras empreitadas. Estudamos 
pelo prazer de aprender e a suprema honra de trabalhar na construção de um mundo novo, no qual os princípios cristãos da 
solidariedade, tolerância, trabalho, justiça e amor se façam presentes em larga escala e não sejam apenas elementos retóricos 
de discursos vazios. Estudamos para caminhar ao encontro da luz e concomitantemente fazê-la brilhar dentro de nós. Estuda-
mos para realizar,  porque descobrimos que sem Jesus não há saída, sem Jesus não existe solução.  

A todos os encarnados e desencarnados que colaboraram nesses dez anos, com ações, pensamentos e vibrações em 
favor da obra coletiva, o nosso muito obrigado. Mas, sobretudo, a Jesus – o excelso exemplificador da vontade divina - a nossa 
gratidão eterna. 

Valmir Freitas de Carvalho 
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FRASE DO MÊS 
 

“O que é verdadeiro na obscuridade,  
também o é à luz meridiana” 

Allan Kardec 

“Somos responsáveis pelos desvios mentais que 
causamos aos nossos semelhantes, devido os 
nossos trajes”.           Joanna de Ângelis 
 Portanto, se você está trajando uma roupa 
muito curta, transparente ou muito decotada, reflita! 

Contamos com sua compreensão. 
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Mensagem mediúnica 
Ânimo e alegria 

 
 

“ Das mãos de Deus, o Criador, vertem sobre vós as bênçãos necessárias para o trabalho desta Casa Espírita. 
Necessário a disposição de cada trabalhador para os trabalhos que  virão agora, neste mês. O amor e a fraternida-
de devem proteger os caminhos de todos. A graça flui sobre vossas cabeças, e o amanhã está sendo construído, 
principalmente nestas horas de ânimo e alegria. Amados, trabalhem e glorifiquem a Deus com o amor e a paz.”   

Um amigo 
Recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia 02 de janeiro de 2012. 


