
 1

Luz & 
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EDITORIAL 
 

“Os dias passam, na musicalidade das horas que às vezes nos enternecem, outras nos despertam na surpresa das 
convocações, sempre renovadas, para a utilização de cada nota, na sinfonia da imortalidade. E, aqui estamos nós, com a 
batuta nas mãos a reger mais um concerto. A Misericórdia Divina nos propõe os instrumentos, que se complementam em 
sons que nem sonhávamos, e agradecemos, na certeza de que toda uma orquestra nos vai acompanhar, no bailado das 
horas”. 

 
O que gostaríamos de traduzir em palavras é a imensa gratidão ao Pai Maior que nos 

reúne, para unir-nos ainda mais, nas tarefas de crescimento individual e coletivo, através 
da Casa Espírita – nosso segundo lar. 

Mais uma etapa se inicia, no plano físico, com o concurso espiritual dos Amigos Maiores, 
que, em momento algum nos fazem esquecidos do seu amor, dos cuidados fraternos, nas 
mãos que se estendem para amparar, proteger, direcionar, em nome de Jesus. 

A etapa administrativa do CELV, que ora se inicia, representa um marco novo em 
nossas vidas, de propostas renovadas, na inspiração das experiências bem sucedidas, na 
reconstrução daquelas que não obtiveram o resultado esperado. 

Estamos cientes das responsabilidades que nos aguardam, circundados pelas crenças 
e descrenças humanamente demonstradas sempre com a lembrança dos que nos 
precederam, que certamente terão vivenciado as situações que nos aguardam, mas, acima 
de tudo, com os olhos voltados para Deus que, Oniciente e Onipresente nos conhece as 
limitações, as intenções no bem, e o quanto de força e coragem nos são necessárias para 
prosseguir sempre em frente, sob o Seu Comando. 

Quadros novos serão compostos, coloridos diferentes vão adorná-los e as bênçãos 
dos amigos (no plano físico e espiritual) lhes imprimirão o toque mágico da alegria e do 
amor, em bênçãos de estímulo e preces de colaboração. 

Que haja muita paz em cada coração que representa os sólidos e fraternos tijolinhos 
na edificação da Casa Espírita; trabalhadores sendo o próprio trabalho, na visão do quanto 
somos necessários, mas não insubstituíveis. Se nos dermos as mãos, unidos pela argamassa 
da sinceridade, em idealística montagem que visualiza o benefício geral, teremos alcançado 
o objetivo que nos conduz, alimenta e impulsiona, na contribuição por um mundo melhor, 
“que começa sob as telhas em que nos abrigamos”. 

Que as vozes do céu, cantando nossas esperanças, em coro, digam amém. 
 

 
 

Boletim Interno 
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NOVA DIRETORIA NO CELV 
 

A nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do CELV tomaram posse no dia 1º de Janeiro 
de 2008, em reunião solene, às 17 horas, com mandato de três anos e estão compostos pelos 
seguintes companheiros: 
 

Diretoria Executiva: 
Presidente: Ivete Zampa de Aquino 
Vice-presidente: Ana Maria Rodrigues Eller, 
1ª Secretária: Cleusa Maria Barbalioli Macedo 
2ª Secretária: Suely da Silva Ladeira 
1º Tesoureiro: Nivaldo Nogueira Dias 
2º Tesoureiro: Inês Marques de Souza 
Diretor do Patrimônio: Hildemberto Nascimento Paiva 

Conselho Fiscal 

Efetivos: 
Fernando de Oliveira da Silva 
Edir Belo de Arruda  
Francinete Costa Maciel 

 
Suplentes: 

Carlos Alberto Rodrigues Pereira 
Sebastião Moreira 
Fernanda Soares Portugal 

           
                                                                                                                                                                                                                                                  

Ä Parabéns pra você, nessa data querida... 
 Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs) 
associados (as), para os quais suplicamos a Jesus que lhes dê muita saúde e 
paz! 
 
JANEIRO 

01  -   Maria do Loreto Pinto de Mendonça 
08  -   Suymay de Mendonça Ramos 
08  -   Suemy de Mendonça Ramos Cabral 
14  -   Maria Inês Cardoso  de  Oliveira 
16  -   Antonio Ferreira  Guimarães  Filho 
17  -   Sandra  dos  Santos 
 

19  -   Inês Marques de Souza 
20  -   Vania Seixas da Silva Oliveira e Silva 
21  -   Andreia Vitorino Miranda 
26  -   Simone  Brilho  Augusto  Bastos 
29  -   Josélia Bento Aleixo 
 

 
 

 
AVISO sobre MENSALIDADES 

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

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

• Adriana Januária Machado Lisboa 
• Claudia Márcia dos Santos Costa 
• Jeilda Xavier Nicácio 
• Sandro Cabral dos Santos 
• Terezinha de Jesus Pereira Abbade 
• Vicentina Antonia Ribeiro de Freitas 

 
 
 
Ä  Raio X do CELV 
 

São várias atividades. São múltiplas formas de servir e cooperar. 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. 

São estes os cargos que compõem o quadro de dirigentes do nosso Centro: 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário, 2º Secretário, Tesoureiro, 2º Tesoureiro e 
Diretor de Patrimônio. Além da Diretoria, para facilitar a operacionalização das atividades, 
o CELV é dividido em Departamentos, que são em número de oito. 

A partir do próximo mês, passaremos a falar dos Departamentos com mais detalhes 
e pormenores. 
 
 
 
 

 
ATENÇÃO! Pedimos aos nossos colaboradores que não tragam mais materiais 

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

A França vivia o chamado período napoleônico, com as convulsões que tiveram 
início em 14 de julho de 1789, quando o levante popular levou à queda da fortaleza 
da Bastilha criando, em seguida, um clima de intolerância, perseguições e 
execuções jamais visto. Este o ambiente que aguardava o nascimento de Hippolyte 
Leon Denizard Rivail, futuro Allan Kardec. E o Mundo Superior, responsável pelo 

cronograma da obra que haveria de sacudir o mundo, mobilizaria recursos de apoio ao missionário 
que já estava a caminho. 

Assim, uma plêiade de Espíritos superiores ligados à Música Universal desceu ao orbe, 
aglomerando-se na vastidão européia para auxiliar na amenização do ambiente e criar a psicosfera 
favorável ao trabalho dos Espíritos. Logo, esses musicistas iluminados, guiados por bússola invisível, 
fizeram de Paris, então conhecida como a Cidade Luz, a ante-sala de suas apresentações e, como 
estava previsto, saturaram com energias elevadas, espiritualizantes, via música, aquele ponto 
geográfico que seria a oficina de trabalho de Allan Kardec. 

Foi neste período, o da Codificação, que surgiram obras musicais com temáticas apropriadas, 
do ponto de vista mediúnico, ou espiritista, onde alguns desses “médiuns da música” anteviram a 
chegada do Espírito de Verdade. Foi assim que surgiram compositores como Richard Wagner, 
Vicenzo Bellini, Giusepe Verdi, Franz Lisat, Frederic Chopin. Sim, eles ajudaram Kardec. E Kardec 
tem ajudado à Humanidade. 

Fonte: Anuário Espírita 2007 – Editora IDE. 
 

Ä  CELVINHO e sua dica de leitura 
 

“CRIANÇA QUER SABER...” e você sabe responder? As crianças, dentro da 
sua própria impetuosidade natural, questionam os adultos constantemente 

e, na maioria das vezes, somos pegos de surpresa pela curiosidade 
incessante do Universo infantil. Tal é o teor deste trabalho, que se 

destina a esclarecer pais, professores e evangelizadores através das 
perguntas mais freqüentemente feitas pelas crianças e que aqui são respondidas com base 
na Doutrina Espírita. Ideal para ser usado também no culto no lar ou em qualquer momento 

onde o estudo infanto-juvenil espírita possa ser empregado de forma direta e objetiva. 
 Esta é nossa dica de leitura para nossos pequenos companheiros. 
 
 
 

 
 

Ä  Sala de Vídeo 
A Direção do DIV informa que não haverá exibição na Sala de Vídeo no mês 
de janeiro/2008. Retornaremos em fevereiro, quando os grupos de estudos 

retornam.  
Prepare-se para as novidades e contamos com a sua presença! 
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Ä  Sugestão de Leitura 
 

 
Nesse mês, trazemos para o enriquecimento e esclarecimento de 

nossos amigos o livro Além do Rosa e do Azul - Recortes Terapêuticos sobre 
Homossexualidade à Luz da Doutrina Espírita, de Gibson Bastos, que vem 
analisando as causas múltiplas da homossexualidade, principalmente os seus 
desdobramentos na vida social. 

À medida que o homem se desenvolve, intelectualmente, vai 
desvendando e compreendendo as leis divinas que regem a vida dos seres 

humanos, e vai sendo obrigado a modificar os diversos conceitos que foram criados para 
dar sentido à sua vida e às normas estabelecidas para garantir sua sobrevivência, por 
reconhecer que tais regras ou normas são injustas e incapazes de promover a felicidade da 
maioria. 

No campo da sexualidade, os padrões de normalidade estabelecidos para o homem e 
para a mulher a partir das diferenças biológicas, e do caráter reprodutor que lhe é 
inerente, já não são parâmetros capazes de criar normas que garantam, a todos os seres, as 
condições básicas para que eles se desenvolvam com segurança e de forma harmônica. 

Hoje, o conceito de masculinidade e feminilidade está “além do rosa e do azul” para o 
homem e para a mulher, respectivamente... 

Assim, a partir do conhecimento científico atual e do conhecimento espírita, vamos 
compreender que todos nós, heterossexuais, homossexuais e bissexuais, somos filhos de um 
mesmo Pai, e que essa diversidade sexual deve ser respeitada, inclusive através de leis que 
garantam direitos e deveres iguais para todos e promovam uma convivência pacífica e 
produtiva entre todos os membros de nossa sociedade. O livro tem 180 páginas, uma 
publicação Edições Léon Denis. 

 

 
Ä  Fragmentos de Luz... 
 
Quem Ama  
 

Quem ama nada exige.  
Perdoa sem traçar condições.  
Sabe sacrificar-se pela felicidade alheia.  
Renuncia com alegria ao que mais deseja.  
Não espera reconhecimento.  
Serve sem cansaço.  
Apaga-se para que outros brilhem.  
Silencia as aflições, ocultando as próprias lágrimas.  
Retribui o mal com o bem.  
É sempre o mesmo em qualquer situação.  
Vive para ser útil aos semelhantes.  
Agradece a cruz que leva sobre os ombros.  
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Fala esclarecendo e ouve compreendendo.  
Crê na Verdade e procura ser justo.  
Quem ama, qual o samaritano anônimo da parábola do Mestre, levanta os caídos da 

estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante...  
 

Do livro: Brilhe Vossa Luz. 
Francisco Cândido Xavier; Carlos A. Baccelli, 

pelo Espírito Alexandre de Jesus. 
 
 
 
 

...& Verdade 
 
Evangelho de Jesus, o Código Moral 
 

Os espíritos consideram o Evangelho de Jesus como o código moral mais significativo 
da face da Terra. Ele é a síntese de todos os ensinamentos que, respeitando o livre-
arbítrio, mostra que as normas para evoluir estão ao alcance de todos os homens, 
independentemente do grau de inteligência, raça ou condição social. Este relicário 
orientativo permanece, através do tempo, sempre definitivo e integral, protegido de 
qualquer insensatez em sua estrutura. Embora no seu conceito social ainda pareça 
prematura, é o organograma mais avançado do Planeta. 

É um guia doutrinário de moral espiritual que disciplina e orienta o ser humano, 
levando-o ao amor e ao perdão, requisitos que sustentam todas as estruturas universais. 

A propagação exclusiva do amor contida em seus ensinos afasta fanatismos e 
interpretações pessoais de líderes religiosos, que ainda insistem em impor seus dogmas e 
mistérios, que por si contradizem os ensinamentos do Mestre. 

Jesus sabia de nossa natureza egocêntrica e personalística, e deixou-nos este Mapa 
do Tesouro sob a forma de princípios modeladores nos diversos setores e aspectos da vida, 
levando-nos a encontrar a jóia preciosa que é a vivência plena do amor de Deus em nós. 

O Evangelho de Jesus é a porta estreita, onde o Espírito se desbasta da 
inferioridade, supera os desejos animalescos e flui de si a luz. É a fórmula perfeita de 
ascensão espiritual, mas que requer renúncia consciente do mundo da matéria, uma luta 
para superar os instintos e alcançar os sentimentos nobres, que vivificam a vida e integram 
o homem no contexto universal. 

Este maravilhoso código leva o ser humano a não mais viver para destruir e sim para 
encontrar a paz e o equilíbrio na vivência do amor pleno. 

O homem que segue o Evangelho perdoa, ajuda, conforma-se e confia, expressando as 
palavras do Cristo: “Aquele que der a sua vida por amor a mim, ganhá-la á por toda a 
eternidade”. 

 
Revista Reformador, janeiro 2003. 
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@ &    AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
Ä DIJ – Depto de Infância e Juventude 

• Retorno da Evangelização Infantil & Grupo de Pais – Não esqueça deste 
compromisso com a educação moral de seus filhos, retornaremos com nossas 
atividades no sábado, 16 de fevereiro de 2008, às 15hs. Participe! 

 
Ä  SOS - Devolução de livros/fitas 

A Biblioteca do CELV pede aos seus associados, que se encontram com livros e fitas 
emprestadas fora do prazo para entrega, que, por favor, regularizem sua situação. 
Lembramos aos associados da responsabilidade de cumprir com os prazos para que todos 
tenham a mesma oportunidade de usufruir os empréstimos.  
 
 
Ä  Voluntário. O DMM precisa de sua colaboração! 

O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e 
manutenção de nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras 
do mês, e também quando houver a 5ª sexta-feira.  

 No mês de janeiro, os encontros serão nos dias 04 e 18/01, sempre às 08h. Se 
você não pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o companheiro 
Elson para maiores informações.  
 
 
Ä  Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 

novembro/2007: 326 kg de alimentos, 1062 peças de roupas, 69 pares de calçados, 15 
bolsas / cintos, 239 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 32, e R$ 122,00 
em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 411,00. 

 
• Presentes de Natal 
A coordenação do DAPSE agradece aos padrinhos que doaram brinquedos e roupas para a 
“Campanha faça uma criança sorrir neste Natal”. Você percebeu o quanto é fácil 
construir a alegria do Natal, a partir de um gesto de solidariedade e ternura. Que Deus 
abençoe a todos. 
 

 
Ä  “Visão Espírita do carnaval” 

As reuniões públicas, a partir de 31 de janeiro, vão nos despertar para a beleza e a 
arte sem agressão e promiscuidade. As conseqüências desta festa primitiva à nossa 
evolução, devem fazer com que reflitamos a respeito das mudanças de hábitos necessários 
e urgentes! Compareçam! Durante o Carnaval nossas reuniões ocorrerão normalmente em 
seus dias e horários. 
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NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 
 

 
Ä  Construção de mais uma creche 

O Abrigo Doce Morada comunica que está construindo mais uma creche. A creche 
Chico Xavier que irá atender inicialmente a 60 crianças carentes da comunidade em torno 
do Sítio Doce Morada. Quem quiser ajudar em mais esta empreitada poderá solicitar junto 
ao email: doce.morada@ig.com.br a listagem de material de construção. Vale a pena lembrar 
que o Abrigo Doce Morada mantém atualmente os seguintes trabalhos: Casa do idoso - 65 
idosos carentes, Creche Casulo - 165 crianças carentes, Projeto Enxoval de Bebê, que doa 
mensalmente enxovais às mães carentes, e Livrarias Espíritas, funcionando em horário de 
2a a 6a feira, das 9h às 17h. Livraria em Santa Cruz - Rua Felipe Cardoso, 1834 - Santa 
Cruz e Livraria em Bangu - Rua 28 de Fevereiro, ambas junto à Clínica Cemeru. 
 
 
Ä  Divaldo Franco no RJ 

Pelo 5º ano, o médium espírita Divaldo Franco estará em nosso estado promovendo 
mais um Seminário Beneficente, que acontecerá no dia 02 de março de 2008 – domingo, das 
09 às 13hs. O tema será: ”Álcool, drogas, vícios... Como o Espiritismo pode ajudar a evitar 
ou a conviver”. Local: Citibank Hall, informações: www.map.org.br/divaldofranco. 
 
 
Ä  Central de Curativos – O apelo continua, vamos colaborar! 
 A central de curativos Dr. Bezerra de Menezes funciona exclusivamente com 
voluntários, sem qualquer espécie de remuneração e o material empregado (remédios, 
gazes, etc.) é originário de doações, especialmente das caravanas dos Centros Espíritas do 
RJ, que, aos domingos, visitam os doentes internados na antiga colônia de hansenianos, hoje 
Instituto Estadual de Doenças Sanitárias (IEDS). 

A Central de curativos está enfrentando graves problemas para atender aos internos 
e também, aos pacientes externos, que sem condições, procuram estes serviços de socorro. 
Os dirigentes da Central estão lançando um apelo aos cidadãos do Rio, e a quem possa 
ajudar, para que enviem, com urgência, alguns dos materiais a seguir: comprimidos Daflon 
500mg, Cipro 500mg, Venalot, Venacur Triplex, Castanha da Índia; pomadas Dermacérium, 
Dermazine, Kolagenase, Dexametasona (ou genéricos desses medicamentos). E também: 
rolos de gaze (de qualquer medida); ataduras de 15, 20 ou 25 cm; rolo de fita adesiva 
(crepe); soro fisiológico; esparadrapo (qualquer medida); álcool de cereais; rolo de gaze-
queijo; luvas cirúrgicas; gorros, máscaras e aventais descartáveis, para procedimento; e 
material de limpeza em geral. (extraído do boletim semanal do SEI – nº 2065) 

A Central de Curativos Dr. Bezerra de Menezes fica na Rua Godofredo Viana, 64 – 
Tanque – Jacarepaguá – CEP 22730-020, Rio de Janeiro, RJ. Outras informações, pelo 
telefone (21) 2423-3773 ou através do correio eletrônico novy@globo.com, de Yvon Luz, 
um dos responsáveis por este trabalho. (extraído do boletim semanal do SEI – nº 2065) 

mailto:doce.morada@ig.com.br
http://www.map.org.br/divaldofranco
mailto:novy@globo.com
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No CELV existe um grupo, que se reúne em todos os segundos domingos para visitar 
esta Colônia e, que poderão encaminhar os materiais para a Central de Curativos, basta que 
sejam deixados com identificação.  
 
 
 Ä  Brinde do CLUBE de ARTE 
 No mês de janeiro, o brinde será o DVD “Valorização da Vida”, que trará alguns 
temas como aborto, eutanásia, pena de morte. Com palestras de Divaldo Franco, Ana Rosa, 
André Hatrly, Fábio Silva e Jorge Andréa.  
 A missão do Clube de Arte é amparar obras sociais e divulgar o Espiritismo para o 
Brasil e para o Mundo. Suas atividades tiveram inicio em 1998, e já foram distribuídas mais 
de 500.000 obras dentre elas cd´s, livros, vhs e DVDs. O CELV tem parceria com o CLUBE 
de ARTE desde o seu inicio e, você pode adquirir o brinde deste mês ou de outros meses, 
por apenas R$ 15,00 cada basta encomendar. Procure a Livraria de nossa Casa.  
 
Ä  Edital de Convocação da ACEB 

 
A Diretoria da Associação Cristã Espírita Beneficente, pelo seu Presidente, 

convoca os Senhores Associada efetivos e beneméritos, em pleno gozo de seus direitos, 
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária – AGO, em sua sede, a Praça Taquarana, 
65 - Cosmos, RJ, no próximo dia 27 de janeiro de 2008, às 14 horas, em 1ª Convocação, 
com presença de 50% dos Associados, mais um, ou às 14h30min, em 2ª convocação, com a 
presença de qualquer número de Associados acima mencionados, para deliberarem sobre a 
seguinte “Ordem do Dia”: Prestação de contas do ano de 2007 e eleger a nova Diretoria 
Executiva. 
 
 
Ä  Atendimento Fraterno 

O CEAK – Centro E. Allan Kardec mantém um serviço através do “telefone da 
esperança”, (21) 2256-0628, disponível de segunda a sexta-feira, das 15h às 21h. 
Destinado a atender todos aqueles, que necessitem de uma palavra amiga ou alguém que os 
ouça sobre os problemas existenciais da vida. Tudo de conformidade com os postulados da 
“Doutrina Espírita”. Se precisar ligue! 
 
 
Ä  Estudos de Verão ABENA 

Durante os meses de janeiro e fevereiro, vai acontecer aos domingos às 10h, na 
Associação Beneficente Espírita Nazareno os seguintes estudos: 
06/01 – A relação de O Livro dos Espíritos com as outras Obras Básicas; 13/01 – O Livro 
dos Espíritos e as relações humanas; 20/01 – A Doutrina dos Espíritos e a diversidade das 
religiões; 27/01 – A Filosofia Espiritualista e as outras filosofias; 10/02 – O Livro dos 
Espíritos e o sentido da vida; 17/02 – A Doutrina Espírita e as leis humanas; 24/02 – O 
Espiritismo – a dádiva de Amor. O endereço da ABENA é Rua Sólon Botelho, 480 – Campo 
Grande – Tel.: 3394-0396. 
 
 



 10

Ä  Instituições aniversariantes 
• C. E. Apóstolo Estevão (Santíssimo) - 02/01/1949 – 59 anos 
• C. E. Coração de Jesus (P. São Pedro) – 02/01/1988 – 20 anos 
• Grupo E. Allan Kardec (S. Camará) – 05/01/1971 – 37 anos 
• Congregação de Livreiros e Divulgadores E. do RJ (C. Grande) – 16/01/2000 – 08 anos 

 
 
 

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

 
JANEIRO/08 

• O castelo dos sonhos (romance) 
Vera Lúcia Marinzeck (médium) 

Antônio Carlos (Espírito) 
 

• O túnel dos relacionamentos (orientação) 
Marcelo Henrique 

 
Com R$ 10, 00 você adquire um lançamento espírita. 

Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita 
 

 
 

MENSAGEM MEDIÚNICA 
Estamos chegando mais uma vez ao término de mais um ano, vivido nos dois planos. 

Acompanhamos cada um de vós em vossas atividades diárias, buscando socorrê-los na 
medida do possível. Todos vós, que estais ligados a esta Casa, estão sendo velados para que 
em vossas vidas aconteça o melhor espiritualmente falando. Como sabemos da fraqueza 
moral, que ainda campeia em todos nós, lutamos, creiam juntos de vós para que não se perca 
esta sintonia com o bem, com o querer servir. Como nada acontece por acaso, aqui estais 
por Misericórdia Divina para reabilitar-vos perante a própria vida. Estamos sempre juntos, 
não vos esqueçais. Continuai pois trabalhando neste serviço de doação mesmo com vossas 
dores. As feridas que as causam, se cicatrizam, justamente quando estivéreis com as mãos 
ocupadas no socorro ao próximo. Amem acima de tudo, irrestritamente, a todos que 
estiverem em suas áreas de ação no bem. Queremos vê-los aqui, e fora desta Casa 
vinculados ao bem para sempre. Não pensem que estamos longe de vós. Um abraço deste 
amigo que espera de todos, a capacidade de juntar-se a nós, perseverando nesta Casa nas 
atividades deste grupo e em outras também mediúnicas. 

Sejam felizes, boas festas, mas não se esquecendo do ideal comportamento na noite 
do aniversariante Maior, que com certeza vos visitará. Muita paz, e que o ano que se 
aproxima seja de muito trabalho espiritual. Louvado seja Deus. Um amigo que já vos tendes 
como filhos queridos. 

 
Mensagem recebida em 13/12/2007 na reunião de desobsessão de quinta-feira  
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REFLEXÃO 
 
“Carnaval: um mal necessário?” 
 

Desaprovado pela religião, o Carnaval ainda hoje mantém o rótulo de festa pagã, 
satisfazendo os arroubos de alegria da multidão. Alguns intelectuais vêem a festa de Momo 
como uma forma de o povo extravasar as suas tensões, despir-se das preocupações que lhes 
ocupam o dia-a-dia. 

No livro “Para uma vida melhor na Terra”, o médium Raul Teixeira responde, sob a 
inspiração dos Amigos Espirituais, a nove questões versando sobre o Carnaval. Numa delas, 
é indagado a Raul Teixeira: 

“Por ser uma festa de cunho material, somos induzidos a pensar que a maioria dos 
participantes não seja religiosa. Dado que o ser humano precisa dissipar as energias, 
acumuladas, não poderíamos, então, classificar o carnaval como ‘um mal necessário’, pois, 
sem ele, que permite extravasar, e sem a religião, que permite equilibrar essas cargas 
energéticas, os homens, inevitavelmente, seriam levados a atitudes agressivas ou 
neuróticas no dia-a-dia? 

- A mim me parece que tudo isso não passa de tenebroso sofisma. Vamos por partes, 
a fim de expressar-me melhor. 

O Carnaval não é somente uma festa de cunho material, como se poderia supor. Ele é 
profundamente espiritual, só que a faixa espiritual em que se situa é a dos Espíritos 
infelizes, que se locupletam com os desejos e usanças daqueles outros que, embora 
encarnados, ajustam-se aos apelos do além-infeliz, servindo-lhes de alimárias ou de vasos 
nutrientes, onde as sombras se impõem e triunfam por momentos. 

Está claro, com isso, que os que se banqueteiam nesse festim, embora se digam 
religiosos, só o são na fachada. Não aprenderam que não se pode servir a Deus e a Mamon, 
que ser religioso é assumir um compromisso com a própria consciência. Não foram 
advertidos pelos seus líderes que tais festividades momescas tiveram seu incremento nas 
orgias templárias da Velha Roma, do mundo antigo, nas loucuras das homenagens aos deuses 
Lupércio, Saturno, Baco, etc., ditas festas em que não faltavam luxúria, os excessos de 
toda ordem, desde o prato às explorações sexuais, determinando a miséria moral e matéria, 
com enorme soma de sofrimento. 

Por outro lado, companheiro, se me é dito que o Carnaval é o extravasador e que a 
Religião é a equilibrante, creio que, em boa linha, nos quedaríamos com a Religião. 
Entretanto, a grande parte escolhe a descarga carnavalesca. 

O que vemos é que, muito embora se afirme ser o carnaval um extravasador das 
tensões, não encontramos diminuídas as taxas de agressividade e de neuroses que infestam 
nossas cidades, as mais diversas, quando ele se finda. Encontramos, isso sim, um somatório 
de violência urbana, de infelicidade familiar, como jamais ocorrera no mundo 
contemporâneo. Creio que devamos repensar a questão do Carnaval, a fim de não 
desculparmos o que é indesculpável, pelo menos na conotação que se lhe dá atualmente.” 
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Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 

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