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EDITORIAL

Quais são nossos projetos para 2007?
"Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina,
tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação."
Paulo. (I Coríntios, 14: 26)

As palavras de Paulo, em uma das cartas de incentivo às congregações que havia
fundado, ao longo dos caminhos percorridos pela difusão do Cristianismo, têm a
característica inconfundível dos grandes ensinos cristãos: sobrevivem ao tempo e se situam
na eternidade... Assim é para todos nós, que abraçamos o Espiritismo, uma exortação para
não esmorecermos e prosseguirmos na esperança. Afinal, temos todos os elementos para
que, juntos, enfrentemos os desafios da construção de um mundo melhor e, como Paulo
pediu aos Coríntios que tudo fizessem para a edificação do Cristianismo, para nós fica o
pedido para que nos situemos na edificação de uma mentalidade de regeneração, onde
possamos encontrar a paz, a harmonia e um caminho menos acidentado. A nossa
responsabilidade não pode ser ignorada. Temos o benefício das mais sensatas advertências
por parte da espiritualidade. Bezerra exaustivamente alerta para que renunciemos ao
comodismo e encontremos, dentro das múltiplas possibilidades que a vida e a experiência
oferecem, o nosso nicho de atuação em benefício dos semelhantes. Também a esse respeito
Emmanuel nos ensina, com propriedade, em Pão Nosso na significativa página chamada Mãos
à Obra : “ Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e
que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete.
Ninguém alegue ausência de novidades , quando vultosas concessões da esfera superior
aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e
elevar-se.” O serviço existe e o conhecimento disso, aliado à responsabilidade individual,
exige mais do que a simples filiação religiosa, espera-se o comprometimento com o serviço
ao próximo , que é a responsabilidade levada a sério. Que assim seja, em nossas
perspectivas para 2007.
O Centro Espírita Luz e Verdade deseja um Feliz Ano Novo a todos.
Um Ano Novo de Amor, Paz, Saúde e muito trabalho no Bem!
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 Momento para Reflexão
Nunca teve a humanidade mais necessidade de uma Doutrina que a ampare e
console nas horas trágicas. O Espiritismo oferece o seu raio de luz a todas as
almas obscurecidas pela tristeza e pelo desespero; ele derrama o bálsamo
consolador sobre todas as feridas.
Léon Denis

AMADEU FERRETI
Nos anais do Movimento Espírita da cidade do Rio de Janeiro ficará registrado, indelével,
com destaque lírico, alegre, amoroso, a figura querida do poeta Amadeu Ferreti cuja passagem,
entre nós, pontilha de luzes tantos caminhos no colorido dos exemplos de simplicidade, doçura,
afetividade e permanente doação de si mesmo.
O poeta, atuante na Doutrina Espírita, nos últimos 18 anos, trabalhador do CELV, o foi desde
os seus 17 anos, desencarnando às vésperas dos seus 88 anos (04-01-2007), na madrugada do dia
20 de dezembro de 2006 e foi sepultado às 16:00h no cemitério do Murundu – Padre Miguel,
rodeado de amigos representantes das diversas casas Espíritas de Realengo à Santa Cruz e
esperantistas, igualmente, que aprenderam a amá-lo através de uma admiração sempre crescente
pelo homem de bem que soube ser.
Sempre nos deixam saudades aqueles que retornam à Pátria espiritual após o cumprimento
sereno de tarefas e missões estabelecidas por um planejamento reencarnatório que tantos
benefícios acrescentam ao mundo em que vivemos.
Que Jesus o tenha em seu regaço.
(Amadeu Ferreti foi um dos fundadores da Mocidade Espírita do CELV em setembro de 1947)

DOMINGO 04/02/07 – 15h
R$ 4,00 incluindo refrigerante
(À vontade)

O DIV vai exibir um filme muito esperado que está fazendo sucesso no meio espírita,
recentemente ele foi exibido no Cine Odeon Br. “Minha vida em outra vida”, o longa
dirigido por Marcus Cole, adaptado do livro Yesterday Children, conta a história verídica
de Jenny, uma mulher do interior dos EUA que tem lembranças da sua última encarnação
e que por isso dá início a uma emocionante jornada para reencontrar aqueles que foram
seus filhos na existência anterior. O filme é o primeiro na história produzido e
interpretado por atores não espíritas a retratar com fidelidade a reencarnação, este pode ser o filme de sua
vida. Logo após a exibição serão respondidas questões formuladas pelo público, á respeito do tema
exibido. Toda arrecadação do filme será destinada ao CELV. Mais informações em nossos murais ou
pelo divcelv@yahoo.com.br.
Traga a família, convide os amigos e venha tirar suas dúvidas. Ao término do filme
esclarecimentos à luz da Doutrina Espírita, no formato de perguntas.
Crianças até 12 anos não pagam – haverá atividades para elas!
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Parabéns aos Companheiros

Raio X do CELV
Uma Casa Espírita baseada nos
princípios
deixados
por
Jesus
e
consolidados por Allan Kardec, oferece uma
infinidade de tarefas sempre com o objetivo
de esclarecer e consolar; estreitar
sentimentos
e
relações
entre
os
freqüentadores; nos colocando de forma
lógica e racional, qual o papel do homem no
mundo.
Mas afinal, como funciona um Centro
Espírita? Quem comanda? Quem dirige? Se
não há a cobrança de dízimos, como a Casa
Espírita consegue se manter? Não há chefes
ou autoridades hierárquicas na Doutrina
Espírita. Contudo, para manter a ordem, a
harmonia e, principalmente, a disciplina e o
encadeamento das ações, existem pessoas
que ocupam - temporariamente postos de
comando. Sendo assim, no CELV há um
quadro de diretores, que são eleitos pelos
associados e exercem suas funções num
período de 3 anos, podendo ser reeleitos,
uma única vez, por igual período. Além da
diretoria, para facilitar a operacionalização
das atividades, o CELV é dividido em
departamentos, que são em número de oito.
DIRETORIA DO CELV
Presidente: Nivaldo Nogueira Dias
Vice-Presidente: Ivete Zampa de Aquino
1ª Secretária: Mauricéia de Oliveira Cruz
2ª Secretária: Vilma Bittencurt da Costa
1ª Tesoureira: Ana Maria Rodrigues Eller
2ª Tesoureira: Nadja Naira B. de Castro
Dir.de Patrimônio: Hildemberto Nascimento
Paiva
DEPARTAMENTOS DO CELV
DAD – Valmir Freitas
DAF – Ivete Zampa
DAPSE – Ana Eller
DEE – Wanderley Oliveira
DIV – Marylin Oliveira
DIJ – Eduardo Ferreira
DMM – Elson Alves
DOM – Creusa Branco

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

01 - Maria do Loreto P. de Mendonça
04 - Amadeu Ferretti
06 - Elza Muniz Silva
08 - Suymay de Mendonça Ramos
08 - Suemy de Mendonça Ramos Cabral
13 - Cristina Victória dal Lin Esteves
14 - Maria Inês Cardoso de Oliveira
14 - Rubens de Oliveira Moura
16 - Antonio Ferreira Guimarães Filho
17 - Sandra dos Santos
19 - Inês Marques de Souza
20 - Vania Seixas da S. Oliveira e Silva
21 - Andreia Vitorino Miranda
25 - Renilza Mattos Cruz
26 - Simone Brilho Augusto Bastos
29 - Josélia Bento Aleixo

 Novos associados
Saudamos estes (as) novos (as) companheiros
(as) e solicitamos que não deixem de
comparecer à Livraria (Tesouraria) trazendo
uma foto, onde receberão um exemplar do
Estatuto do CELV e os esclarecimentos a
respeito de suas mensalidades. São eles:

Dener Carlos Rainha Moreira, Selma
Carolina
Salmaso
Coutinho,
Elaine
Menezes Xavier Corrêa.

Solicitamos aos Srs. Associados que
procurem colocar suas mensalidades e
endereços em dia. Pedimos que os
associados tragam 1 retrato 3x4 ou 2x2
recente para completar suas fichas de
associados. Vamos colaborar com nossa
Casa Espírita
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 MEMÓRIA ESPÍRITA

 Sugestão de Leitura

Aconteceu em Janeiro...
Dia 03 – Nasce na França em 1412, Joana D´Arc.
Reconhecida médium, foi sacrificada na fogueira
devido a seus dons mediúnicos ostensivos.
Dia 04 – Desencarna em São Petersburgo, na
Rússia, o cientista espírita Alexandre Aksakof, em
1903.
Dia 13 – No ano de 1919, em São Paulo, desencarna
a educadora Anália Franco; espírita convicta
constituiu 71 escolas, 2 albergues diurnos, 23
asilos, 1 colônia regeneradora, 1 banda musical
feminina, orquestras e grupos dramáticos, tanto na
capital quanto no interior.
Dia 15 – Lançada, em 1861, a primeira edição de O
Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.
Dia 21 – Desencarna em 1883, aos 87 anos,
Amélie-Gabrielle Boudet, viúva de Allan Kardec.
Dia 23 - Nasce Deolindo Amorim em 1906, na
velha Bahia. Fez do Rio de Janeiro o grande celeiro
da cultura do país centro de irradiação da Doutrina
Espírita. Deixou a todos nós uma lacuna
dificilmente
preenchível
e
uma
saudade
imorredoura. Suas obras espíritas merecem ser
lidas e relidas. Citaremos algumas: "Espiritismo e
Criminologia"; "O Espiritismo e as Doutrinas
Espiritualistas”; "O Espiritismo e os Problemas
Humanos"; "O Espiritismo à Luz da Crítica";
"Africanismo e Espiritismo".

Apresentamos para sua leitura
uma obra que a muito foi lançada
pela
Federação
Espírita
Brasileira: “As
Marcas
do
Cristo”. O autor Hermínio C.
Miranda
interpreta
as
personalidades de Paulo de
Tarso, o Apóstolo dos Gentios e
de Lutero, o reformador, aborda aspectos
ligados ao nascimento, ambiente social, político e
religioso, obras, amigos e mediunidade. Hermínio
analisa, num substancioso estudo pautado dentro
dos critérios cuidadosos com muita seriedade
para identificar a possibilidade de o mesmo
espírito ter animado os dois personagens em
vidas diferentes, atesta ter Paulo de Tarso
reencarnado como Lutero, deixando ao leitor o
julgamento final, ainda nos oferece dados talvez
desconhecidos pela maioria dos espíritas,
principalmente no tocante ao trabalho da
Reforma. É um precioso trabalho sobre a
reencarnação.
Leitura
obrigatória
aos
estudiosos da Doutrina. Apresentado em dois
volumes.
 Sala de Vídeo.
Voltamos! E se neste mês você tem
mais
um
tempinho...
Vamos
apresentar em duas partes o
programa que tem como tema “A
Bíblia Segundo o Espiritismo”. Dois dos maiores
estudiosos da Bíblia no Brasil, José Reis Chaves
e Sergio Aleixo mostram neste DVD um debate
empolgante sobre o livro mais famoso do mundo.
Apresentam, no programa, esclarecimentos
inéditos sobre as contradições, os dogmas e a
influência da Igreja nas Sagradas Escrituras.
Saiba também como os pesquisadores passaram
de uma educação intensamente católica para o
estudo
e
compreensão
do
Espiritismo.
“Desacelere” e venha participar, você terá uma
correta interpretação da Bíblia, na visão
Espírita.

 CELVINHO e sua dica de leitura
Nossa dica deste mês não
será um livrinho, nosso
companheiro
e
amigo.
Trouxemos a sugestão de
músicas, na verdade lindas
histórias contadas que acompanhadas por
belíssimas canções trazem ensinamentos e
confortos. Todas as crianças vão adorar
como também os adultos. O CD se chama
Momento Espírita para crianças e como a
versão para os adultos já faz um enorme
sucesso, esta edição não será diferente,
com certeza um belo presente para nossas
crianças. O CD tem 11 faixas e vem com
encarte para acompanhamento.

EXIBIÇÕES nas terças-feiras nos dias 09/01
e 23/01 - Sala 01 – 20h
Entrada gratuita – Convide os amigos.

(A música representa elevada interação vertical com
as esferas espirituais, a criança está mais aberta ao
ritmo e ao sentimento que a música transmite.)
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 Fragmentos de Luz...
Balada de Ano Novo
Alma querida:
Medita comigo e programa o teu futuro.
A noite ameaçadora, à medida que se prolonga é devorada, pelo dia em triunfo.
A terra crestada pela invernia longa, arrebenta-se em verdor, flores e frutos, logo
se iniciam a quadra primaveril.
A fornalha ardente molda os metais e dá-lhes utilidade.
O arvoredo sofrido pela ventania ou ceifado pela poda, ressurge exuberante, logo
depois.
Um ano que se vai é prólogo de um outro que surge risonho.
Ano Novo!
Esperanças que se anuncia entre os desaires que remanescem.
Exercício encerrado enseja investimentos novos em direção do porvir.
Hora de balanço do que foi feito, é também de prestação de contas, de avaliação de
desempenho.
Experiências que se acumulam facultam a sabedoria para futuros empreendimentos
exitosos.
Tudo se renova, passada a fase da destruição.
Assim também as lutas evolutivas que se encerram, ensejando novos combates que
libertam.
Não há repouso em a Natureza. O que parece silêncio e quietação, em realidade é
música e é atividade ininterrupta.
A vida é dinâmica e produtiva, enriquecedora e abençoada.
Vai-se um e vem outro ano para o crescimento espiritual do ser humano, para o
desdobramento das suas incomparáveis possibilidades existenciais.
Sem angústias ou saudades, a canção do progresso alcança todos os seres e os
estimula ao desenvolvimento das potências grandiosas que lhes dormem latentes.
Da pedra bruta o escultor arranca a estátua perfeita, e do lodo informe o oleiro
retira a cerâmica preciosa.
Quando a beleza administra o pensamento e o amor enternece o sentimento, tudo
estua fecundo, revelando a grandeza da sua origem cósmica.
Canta alma querida, neste amanhecer ainda em sombras, à balada de Ano Novo, que
te aguarda para que sigas com ele, entesourando a felicidade na tua jornada planetária.
Não te detenhas ante o bem a realizar, nem te desestimules face ao mal que te
ameaça.
Para que reflita a beleza da luz, o diamante sofre a lapidação.
Assim, após o balanço dos dias que se vão, programa os teus compromissos para
amanhã e canta com o coração exultante, avançando sem detença.
Deus te conceda um Ano Novo de paz e de realização iluminativa, alma querida.

Pelo espírito Eros/ Divaldo Pereira Franco
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... & Verdade
Genética e Evolução
O aperfeiçoamento das raças animal e vegetal pela Ciência são contrários à Lei Natural?
Seria mais conforme a esta Lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal?
- Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se
serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para o qual tende a Natureza, favorecer a
sua conquista é corresponder àqueles fins.
(“O Livro dos Espíritos”, questão nº 692)

A evolução da Genética, através das pesquisas de laboratório, interferindo no
aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, não é contrária às Leis da Natureza.
Também, neste sentido, a inteligência humana está concorrendo para a Obra Divina, que não
lhe dispensa o concurso.
Enganam-se quantos supõem que as novas conquistas científicas questionam as
realidades do espírito, apregoadas pela Doutrina... A ausência de raciocínio na fé induz o
homem à fragilidade diante do vertiginoso avanço da Ciência na atualidade.
Ao invés de mais admirar a Suprema Inteligência que, a cada dia, mais se revela por
detrás de tudo o que existe, a insegurança e o preconceito levam o homem à descrença e ao
absurdo de admitir no acaso a autoria do Universo.
A inteligência humana está a serviço da Inteligência Divina e, sem dúvida, o futuro
ensejará grande, é claro, que ele não se perverta e não se entregue a uma guerra de
extermínio sem precedentes na história da Humanidade.
O avanço da Tecnologia em todos os ciclos, o mapeamento genético do corpo humano,
os chamados vegetais transgênicos, as sofisticadas técnicas de inseminação em laboratório
– tudo isto e muito mais significam conquistas do espírito, amenizando-lhe o peso do carma,
em suas experiências no corpo.
A Ciência, que, no passado, decretou a morte de Deus, preconizando o império do
Materialismo, está prestes a anunciar a existência do Criador, vindo em socorro da fé na
imortalidade, que as religiões que estagnaram no tempo não estão mais logrando sustentar
na alma humana.
Tanto no micro quanto no macro cosmos, quanto mais enveredada por labirintos
jamais percorridos pela inteligência, o homem surpreenderá Deus e a Ciência. Finalmente,
expurgando da crença o fanatismo, proclamará a Verdade como a Religião Universal do
Espírito!
Do livro: Se teus olhos forem bons...
Pelo espírito Irmão José/ Carlos A. Baccelli

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e abre todos os dias de Reunião
Pública. Passe por lá, aprenda o bom hábito de estudar a Doutrina.
Você pode fazer consultas, pesquisas, ler jornais e revistas espíritas que
estão em nosso acervo. Ainda existe também uma mini Biblioteca infantil.
“O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar”
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 DOM – Departamento de orientação
mediúnica
• Estudos da Mediunidade
Quartas-feiras
10/01 - 2ª apostila de estudo da
mediunidade - mod. 7 "Estudo de textos"texto 1 e 2 - pág. 438/443 Responsável:
Marlene / Auxílio: Inês
24/01 - Idem – roteiro 7 – “Doenças
Mentais” anexo 3 - pág. 446-452
Responsável: Ricardo Delamare / Auxílio:
Alberto

AGENDA DO CELV

Consulte também nossos murais.
DAD – informa início dos grupos em
2007
•

•
•
•

EADE – “Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita”. O curso terá
início em 20/01/07, quinzenalmente
aos sábados, 17h. Mais informações
com os coordenadores de ESDE ou
na Livraria, necessário inscrição.
GELCOM – retorna em 08/01/07
GELCO – retorna em 29/01/07
ESDE`S – retorna em 05/02/07

 Agradecimentos do DAPSE – Depto
de Assistência e Promoção Social
•

DIJ – Depto de Infância e Juventude
•

Evangelização Infantil & Grupo de
Pais – a atividade de evangelização
infantil que acontece aos sábados
deu uma pausa para as férias.... Mas
as atividades que ocorrem nas
quartas e sextas-feiras 20h e
domingos 09h durante as reuniões
públicas, continuam.
Por
isso
continuem trazendo as crianças
porque haverão atividades voltadas
a elas.

•

 O Departamento de Multi Meios em
2007 vai precisa de você!
O
convite
é
permanente
a
companheiros que puderem ajudar na limpeza
e manutenção de nossa Casa. Nossos
encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª
sextas-feiras do mês, e também quando
houver a 5ª sexta-feira. No mês de janeiro
nossos encontros serão nos dias 05 e 19/01
sempre às 08h. Se você não pode vir numa
sexta venha em outra, mas venha e ajude-nos!
Procure o companheiro Elson para maiores
informações.

Nosso muito obrigado aos padrinhos
que doaram os presentes na
“Campanha Faça uma criança sorrir
neste Natal” – 2006, você percebeu
o quanto é fácil construir a alegria
do Natal, a partir de um gesto de
solidariedade e ternura.
Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas
doações de novembro / 2006: 272
kg de alimentos, 1548 peças de
roupas, 122 pares de sapatos, 46
bolsas / cintos, 100 materiais de
higiene e limpeza, outros donativos:
60, e R$ 143,06 em doações em
dinheiro.

 NOVIDADES no Clube do Livro do
CELV
Agora não será mais necessário ser
um associado do CELV para participar do
Clube do Livro “Os Mensageiros” – grupo
CELV. Você que deseja participar passe
em nossa Livraria e preencha sua ficha.
Você adquire pelo valor de R$10,00
mensais um livro, sempre um lançamento e
leva de brinde um Jornal Espírita.
Participe também desta divulgação!
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 Peça teatral “Jesus entre textos e
Melodias”
A
Cia.
Teatral
Cenicamente
Despertando vem divulgar a 2ª temporada
de seu espetáculo que será realizado no
dia 20 de janeiro em Bangu no G.E. Amor e
Caridade João Batista localizado na
Estrada do Engenho n° 439 (em frente ao
Colégio Bangu) com o objetivo de ajudar
os trabalhos da Comeerj e levar a
mensagem de Jesus através da arte
espírita. Divulguem e prestigiem o
trabalho.
Mais
informações:
mardelucas@ig.com.br ou pelo tel.: 24034275.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Seminário Beneficente com Divaldo
Franco
O
4º
Seminário
Beneficente
promovido pelo Movimento de Amor ao
Próximo (MAP) acontecerá domingo, dia 21
de janeiro de 2007, e trará novamente o
nosso querido Divaldo Franco ao Rio de
Janeiro. O tema deste ano será
“Deficiência física, deficiência mental,
uma questão de reencarnação”. O evento
acontecerá no Claro hall, na Barra da
Tijuca. O ingresso custa R$ 30,00 e dá
direito a um livro psicografado por Divaldo
Franco. Informações e inscrições pelos
tel. (21) 3292-5600 e 3392-5700 ou na
internet www.map.org.br/divaldofranco.

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

 Edição Especial do Livro dos Espíritos
Uma edição especial de O Livro dos
Espíritos, com nova tradução e notas de
rodapé inéditas, é uma das principais
ações que a Federação Espírita Brasileira
(FEB) programou para 2007, quando se
comemora os 150 anos da Doutrina
Espírita. O Livro dos Espíritos – marco
inicial do Espiritismo – foi lançado por
Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857,
em Paris, França.
O lançamento da nova tradução de
O Livro dos Espíritos aconteceu nos dias 9
e 10 de dezembro de 2006 e assinalou a
abertura das comemorações dos 150 anos
do Espiritismo na Federação Espírita
Brasileira. Ao todo serão impressos 10 mil
exemplares, com capa dura. À venda em
nossa Livraria somente sob encomenda.
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 Aniversário
Jesus

do

G.E.

Coração

 Endereços do Movimento Espírita
• Associação E. Jesus Nazareno – Rua
Seabra Filho, 415 – Inhoaíba
• C.E. Discípulos de Jesus – Rua
Amaral Costa, 52 – Campo Grande –
Tel: 3402-0493/2413-1463.

de

Você não pode perder o 19º aniversário
do Grupo Espírita Coração de Jesus
(GECoJ) que será realizado no dia 06 de
janeiro de 2007 (sábado) à Rua Senador José
Guiomard, 02 no Bairro Parque São Pedro,
beirando a estrada da Posse, em Campo
Grande. O evento terá inicio às 18h e conta
com a sua presença para abrilhantá-lo ainda

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA “OS
MENSAGEIROS”
Janeiro
•
Na ponta dos pés (romance)
Ana Cristina Vargas
•
Escutando os sentimentos
(conforto)
Wanderley S. Oliveira
Lembramos aos associados que a partir
deste mês o valor do Clube do Livro
passa a ser de R$10,00

mais.

 Dicas de sites espíritas
•

•

www.universoespirita.org.br (site
completo sobre a Doutrina)
• www.ceerj.org.br
(Conselho Espírita do
Estado do RJ)
• www.febnet.com.br
(Federação E. Brasileira)
www.polo6e16.org (informações
espíritas de nossa região)

MENSAGEM MEDIÚNICA
Um novo ano, novos planejamentos, novos compromissos. Conversamos conosco e
afirmamos que iremos modificar nossos comportamentos, seremos mais perseverantes,
mais fortes. Mas na verdade tudo muda a cada segundo e nós também, se assim o
desejarmos.
Não um novo ano, nem uma nova meta, mas sim a continuação do segundo anterior.
Mas, se assim criamos forças dentro de nós para lutarmos por novas mudanças, que assim
seja. Então será um novo ano e lutaremos com todas as nossas forças por um mundo
interior melhor, para que o nosso mundo exterior melhore também, porque estaremos
ajudando com a nossa transformação.
Que bom! Enfim estaremos contribuindo para uma vida mais feliz!
Mas nossa verdadeira mudança deve estar em cada dia, em cada amanhecer, nossa
luta é constante, seja aqui ou aí, é sempre um novo dia, um novo ano, uma nova vida, se assim
o desejarmos.
E é claro que desejamos, e muito, fazer desse “novo ano” um ano especial e que eles
sejam (nossos dias) repletos de realizações e de muita ajuda a muitos, mesmo que não
consigamos ajudar a nós mesmos, não importa, o importante é o próximo e, com essa ajuda,
já seremos compensados pela felicidade deles. E a nossa? Nós a teremos com nossos
maiores esforços e dedicação em tudo o que fizermos.
Que o Pai possa nos dar forças para sempre estarmos dispostos no trabalho de amor
e que, acima de tudo, os irmãos venham sempre em primeiro lugar.
Simone
Mensagem psicografada em reunião mediúnica, em 07/01/03.
Médium: Neyde Ney.
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Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?
E-mail: divcelv@yahoo.com.br

Expediente:
Diretor: Nivaldo Dias
Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira.
Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV.
Revisão: Célia Evangelista
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