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• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Qui-
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EDITORIAL
Feliz Ano Novo

Feliz Ano Novo, diz a canção. Vozes e harmonias modulam cantatas de suave ternura, de
agradáveis expectativas, prognósticos de felicidade, votos de paz, alegrias perenes.

Dinheiro, saúde e posição social são as expressões repetidas e consagradas. Afinal o materialis-
mo afirma que elas ensejam o prazer, que é o supremo objetivo da vida. Não há porque engajar-se
em ideais, viver renúncias e sacrifícios já que tudo termina no túmulo. O imediatismo é bandeira
social e universal. Viver logo, intensamente, sem limites nem fronteiras. As perspectivas humanas
falam da hediondez da vida e ameaças de guerras, de genocídios, de globalização elitista, de
manipulação do chamado capital selvagem onde valores se volatizam em “transferências”
inexplicáveis de uma nação para outra, deixando para trás o descalabro econômico e a miséria
social. Há nações consideradas inviáveis pelos tecnocratas da economia e da avaliação política.

Em todos os períodos da história humana foi assim: a aristocracia da força bruta, do nasci-
mento, do dinheiro, do intelecto, estabelecendo níveis de infelicidade e submissão com a perda
das mais belas expressões da cidadania, da família e do direito.

Tudo continuaria assim se não houvesse a interferência divina estimulando a renovação e
o crescimento espiritual. Allan Kardec, no seu breve estudo da história humana, afirma que só
a aristocracia intelecto-moral aproximará o homem de Deus e o fará legitimamente livre.

A vinda de Jesus à Terra renovou a paisagem humana e seus ideais acenderam o sol de uma
Nova Era. Posteriormente, quase no presente, a Doutrina Espírita confirmou a filosofia cristã e
ampliou os horizontes da fé tornando-a cientifica e insofismável.

A reencarnação, um de seus postulados mais importantes, revolucionou toda a vida e refez
a escala de valores dos homens e das nações promulgando o primado do espírito: “Nascer,
morrer, renascer ainda e progredir sempre...”

Viver, portanto, é fundamental. Viver bem, porém, é conquista de paz, é felicidade definitiva,
é aquisição de valores imperecíveis para a vida eterna.

Cada ano, simbolicamente, pode ser visto como uma nova reencarnação, oferecendo ao
Espírito a estrada redentora que o conduzirá a Deus.

Ano Novo. Vida Nova com Jesus.
(Geraldo Guimarães / Clube de Arte)

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

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

• Educação Mediúnica (privativa)
Segundas- fe i ras  –  9h e 20h.

• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas- fe i ras – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas - f e i ra s  –  9h .
Quintas - fe i ras  –  20h.

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

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).

• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.

• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.

• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.

• Iniciação ao Espirit ismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

•  GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.

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

•  ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

MENSAGEM MEDIÚNICA (01)
Hoje, podemos dizer que já somos alguém,

já nos conhecemos e já sabemos para onde ca-
minhar. Não poderíamos deixar de transmitir os
nossos sinceros agradecimentos a todos, porque
todos foram direta e indiretamente responsáveis
pelo nosso crescimento. Antes nem sabíamos o
que fazer de nossas vidas, nem sabíamos para
onde seguir. E hoje, graças a Deus estamos com
conteúdo para decidirmos que caminho trilhar.  
E queríamos participar a todos que estaremos,
como estamos, auxiliando as crianças e adoles-
centes, que estão nas mesmas situações que esti-
vemos antes. Somos um grupo de quase cinqüen-
ta pessoas, mas que, em nenhum momento, atra-
palhamos a reunião com nossas dúvidas, por-
que todas eram na mesma hora respondida por
vocês, no exato momento que pensávamos.

É o Pai sempre nos auxiliando. É mais uma
prova de seu amor para com todos nós. Apren-
demos isso com vocês. Desejamos que como nós,

escolham um caminho para auxiliar, aplicando o
que vocês aprenderam. E sempre que possível,
retornaremos para revê-los em seus trabalhos.

Saudades sentiremos, mas serão saudades
e lembranças de uma família que nos acolhe-
ram com muito amor e carinho. E estamos le-
vando tudo isso que recebemos para redistribuir
aos nossos queridos irmãozinhos. Aprendemos
sim, e iremos aplicar tudo isso que vocês passa-
ram para nós.

Que Deus possa nos amparar nos dando
forças para que esse caminho, escolhido por
nós, seja coberto de luz, e que o amor, que vem
de Nosso Jesus ,possa estar conosco para alivi-
ar cada coração sofrido. Gratos eternamente. E
que Deus nos abençoe nessa nova etapa de
nossas vidas.

                           Grupo de Amigos
 Mensagem recebida na reunião de confraterni-

zação do término do grupo de Educação
Mediúnica, médium Neyde Ney, em 8/12/2008.

MENSAGEM MEDIÚNICA (02)
Meus amigos muito queridos – irmãos ama-

dos, não fiquem tão preocupados com o que
fazem; todos vocês estão num trabalho no bem
– não se preocupem tanto com o que podem
fazer de melhor, todos trabalham no bem com
Jesus, todos têm seu brilho próprio, todos es-
tão plenos de confiança e sentimentos do amor
ao próximo, não fiquem preocupados no que
podem ou não fazer; todos estão no mesmo
barco, que é o barco do Amor, da Caridade, e
este barco está sempre ancorado na porta de
cada um de vocês esperando a grande carida-
de solicitada nesta Casa que abraçam e está
crescendo, embora vocês não percebam, pois
estão preocupados em fazer o melhor possível,

mas o melhor está sendo feito, com a presença
de todos nos ensinos do Evangelho e na atua-
ção com o amor com que recebem os irmãos
em sofrimentos, que aqui são trazidos, nos aten-
dimentos fraternos, que são admiráveis. Sigam
em paz, com dedicação aos trabalhos da Casa
e sigam esta luz que emana de cada um de
vocês, na forma de inspiração e amor, sem dis-
tinção. Continuem de portas abertas e de cora-
ções também, deixando que cada barquinho
navegue determinado, em todos os momentos
de suas vidas: barquinhos virados são vidas
vazias. Um abraço a todos e o carinho de sem-
pre. Sou amigo de todos. Paz, muita paz!

Mensagem recebida pela médium Clélia
Rangel, em 13/12/2008.

Programas espíritas na TV, rádio e na internet

• Divaldo Franco - Rede TV – aos domingos – 15h/
15h30min;

• Programa Despertar Espírita - CNT- aos domin-
gos, 10:30h /11h

• Programa Despertar Espírita – canal Net Rio – Tv
comunitária – canal 6 – quartas –feiras - 20:30h /
21:30h e quintas-feiras - 13:30h / 14:30hs;

• TV Mundo Maior - Sintonize na Parabólica: Satélite:
Brasilsat B1 Polarização Horizontal Freqüência Ban-
da C: 3.963,35 MHz Freqüência Banda L: 1.186,65
MHZ Symbol Rate: 1,328 Msb/s - F.E.C.: 3/4;

• www.tvmundomaior.com.br, para todo o mundo.
• www.tvcei.com , a primeira web TV Espírita do mundo.
• Rádio Rio de Janeiro - www.radioriodejaneiro.am.br

ou na freqüência 1400kHz AM.
• Rádio Boa Nova – www.radioboanova.com.br;
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

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.. . .

Feliz aniversário... Parabéns pra você,
você mereceu renascer, entre tantos mi-
lhões, você mereceu renascer... tenha fé nes-
ta vida e na vida futura também...
Janeiro

01  -  Maria do Loreto P. de Mendonça
01  -  Juci da Silva Gomes
03  -  Osvaldo Barbosa de S. Junior
08  -  Suemy de Mendonça R. Cabral
11  -  Fátima Cristina de Freitas Suzano
14  -  Maria Inês Cardoso de Oliveira
16  -  Antonio Ferreira G. Filho
17  -  Maria Natalia da Cruz
17  -  Sandra dos Santos
19  -  Inês Marques de Souza
20  -  Alan César Pinto Faria
20  -  Vania Seixas da Silva O. e Silva
21  -  Andreia Vitorino Miranda
26  -  Simone Brilho Augusto Bastos
29  -  Josélia Bento Aleixo

interatividade com a criança para que ela con-
clua sobre a importância de sua participação
na construção de um mundo feliz.

Cavalinho de flores é uma edição da FEB,
com 36 páginas de autoria de Magdalena Del
Valle.
“A leitura é o caminho mais importan-

te para a educação da criança”.

 Sugestão de Leitura
Iniciamos este ano com a

apresentação dos cinco livros
fundamentais da Doutrina Es-
pírita, referidos como A
Codificação. Nesse mês fala-
remos de O Livro dos Espíri-
tos, foi este o primeiro a ser
recebido, diretamente dos Es-
píritos, pela equipe de mé-

diuns de várias cidades da Europa, reunida e
coordenada por Allan Kardec e seu grupo.

Ele é, portanto, o marco inicial de uma
Doutrina de profunda repercussão no pensa-
mento e na visão de vida de considerável par-
cela da Humanidade, desde 1857, data da
primeira edição francesa.

Das três revelações de origem divina, a de
Moisés no Sinai, a do Cristo Jesus, 1500 anos
depois, a dos Espíritos é a primeira de caráter
coletivo, pois que resultou do trabalho con-
junto dos espíritos superiores e dos homens.

Estruturado em 4 partes e 1019 pergun-
tas, formuladas pelo grupo de Kardec e res-
pondidas psicograficamente pelos Espíritos,
este livro aborda os aspectos científico, filosó-
fico e religioso da Doutrina Espírita.

Independentemente de crença ou convic-
ção religiosa, a leitura de O Livro dos Espíritos
será de imenso valor porque trata da imortali-
dade da alma, da natureza dos Espíritos, de
suas relações com os homens, das leis morais,
da vida presente, da vida futura e do porvir da
Humanidade, assuntos de interesse geral e de
grande atualidade, nessa transição de milê-
nio, de conturbação e perplexidade.

Este livro é editado pela FEB, tem 494
páginas, e está disponível em nossa Livraria.

 Fragmentos de Luz...
Alicerces da Paz
Serve com alegria, não reclames da prova...
Persevera na fé, esquece toda mágoa...
Opõe o bem ao mal, vive com otimismo...
Vigia os pensamentos, ama com desapego...
Resiste à tentação, aprende com o revés...
Eis alguns pontos básicos em que a paz se

alicerça.
Do livro: Pão da Alma

Psicografia de Carlos A. Baccelli, pelo
espírito Irmão José

... & Verdade
Quem ama não adoece

Seu corpo é o templo e a morada atual de
seu espírito. Trate-o pois com zelo e carinho.
Saúde é harmonia aliada às leis da natureza.
Doença é desarmonia.

As moléstias correm por conta do abuso que
o organismo faz das leis da natureza. Abuso é
moléstia, uso é saúde. Seja sóbrio na sua ali-
mentação. Coma o necessário. Evite sobrecarre-
gar seu organismo com excessos alimentares. A
sobriedade e a temperança são grandes virtu-
des pois, é quase impossível uma alma nobre
morar num corpo viciado pela gula. Faça exercí-
cios regulares, diariamente. Não fume e não use
drogas. Se beber o faça com moderação. Faça
exercícios respiratórios, evite ao máximo o uso
de remédios. Mas, lembre-se de que se a saúde
do corpo é muito importante, não o é menor a
da alma. Toda enfermidade começa no espírito
e termina também no espírito. As moléstias por-
tanto, refletem a enfermidade da alma. As doen-
ças no estado de evolução que nos encontra-
mos são numerosas, porque numerosas são
nossas faltas e dificuldades. Além das desarmo-
nias atuais, trazemos inúmeras dificuldades do
nosso sombrio passado. Tanto a enfermidade
quanto a saúde têm sua origem na mente, nas
emoções, nos sentimentos e em todas as sensa-
ções da criatura, como um ser vivo formado de
corpo e alma. Em síntese, o mal viver, o mal
sentir, e o mal pensar, podem nos levar a qua-
dros mórbidos dolorosos.

Quando nosso espírito está perfeitamente
equilibrado, não há enfermidade que nos ata-
que.

Cuidemos de nossa mente para que nos-
sa saúde se reflita em nosso corpo.

Somos o que pensamos, se insistirmos em
pensar no mal, na dor, na doença, atrairemos
todos esses males para nós.

Pensemos pois na saúde, na alegria e na
prosperidade e nossas vidas tomarão novos
rumos.

O amor é o grande antídoto contra todos
os nossos males, pois se há uma verdade é a
de que: “quem ama, não adoece”.

Do site: Portal do Espírito
Por: Sergio de Souza Cavalcanti

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Retorno da Evangelização da Família/
sábados

A evangelização infantil, dos pais e da ju-
ventude, retorna em fevereiro, no primeiro sá-
bado, dia 07/02, às 15hs. Aguardamos a famí-

Mudança de Diretores
A Diretoria do CELV, usando de suas atri-

buições, de acordo com o Art. 22º , Parágrafo
3º, do Estatuto do CELV em vigor, resolve:

a)Dispensar, a pedido, o companheiro
Hildemberto Nascimento Paiva, do cargo de
Diretor de Patrimônio, e

b)Designar o companheiro EDSON JOSE
DO NASCIMENTO, para o cargo de Diretor de
Patrimônio do CELV, “ad referendum” da
Assembléia Geral.

 Novos Associados
• Irani Lourdes dos Santos
• Iris Duarte de Souza Santos
Saudamos aos novos (as) companheiros

(as), e solicitamos que não deixem de compa-
recer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto
3x4, onde  receberão  um  exemplar  do  Esta-
tuto  do  CELV  e  os esclarecimentos a respei-
to de suas contribuições.

AVISO aos nossos ASSOCIADOS
Lembramos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto, o atraso de
12 meses ou mais nas contribuições ,vo-
luntárias, acarretará na perda da condição
de Associado do CELV.

Colaborem, mantendo suas contribui-
ções e endereços atualizados. O CELV pre-
cisa de todos, agradecemos a compreensão!

 Associados efetivados
• Tania Jabôr Rosa de Farias
Felicitamos à companheira, que é Associa-

da do CELV, há mais de dois anos, e participa
de diversas atividades e trabalhos de nossa
Casa, e que passa, a partir desta data, à condi-
ção de Associada Efetiva, de acordo com o Art.
6, Letra “b”, do Estatuto do CELV.  Parabéns!

 Sala de Vídeo de férias
 Em Janeiro e Fevereiro não have-
rá exibições na Sala de Vídeo, vol-
taremos em Março com novas pa-

lestras e seminários espíritas.
Mas o DIV já está preparando um Vídeo De-
bate para o mês de Fevereiro, será no dia 03/
02, às 20hs. Aguardem o tema.

 CELVINHO e sua dica de leitura
Que tal pensar em coisas

bonitas e sentir bons sentimen-
tos? Você já imaginou um bichi-
nho todo feito de flores? E um

mundo todo iluminado? Já pensou em um
relógio que somente marcasse horas felizes?
Beijos de algodão já acariciaram o seu rosto?
Neste livro encantador e educativo, a autora
conversa com a criança, incentivando-a, atra-
vés de perguntas simples, a imaginar objetos
do seu dia-a-dia sob uma forma diferente da
que está acostumada a ver. Fala sobre belos
sentimentos e valores morais como paz, amor,
amizade, caridade, sempre criando situações
para que o leitor pense e elabore suas respos-
tas. É um livro diferente, seu nome é “Cavali-
nho de flores”. Oferece a oportunidade da
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lia espírita para apertar mais este laço: O me-
lhor é viver em família, e família feliz é família
com Jesus, evangelize!

 Avisos do DAPSE – Depto de Assis-
tência e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de novembro / 2008: 477 kg de alimen-
tos, 1027 peças de roupas, 113 pares
de calçados, 27 bolsas / cintos, 87 mate-
riais de higiene e limpeza, outros
donativos: 09, e R$ 224,90 em doações
em espécie. No Bazar foram arrecada-
dos R$ 514,95.

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

 Convite para voluntários: DMM
Se você deseja ajudar a esta equipe na

limpeza e manutenção de nossa Casa, os
encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª
sextas-feiras do mês, e também quando
houver a 5ª sexta-feira. No mês de Janeiro, os
encontros serão nos dias 02, 16 e 30/01,
sempre às 08h.

 Nova turma do GELCO aos domingos
Um novo Grupo de estudo dos Livros da

Codificação, terá sua aula inaugural no do-
mingo dia 25/01, as 10:30. A turma de se-
gunda-feira, terá sua aula inaugural em 26/
01, as 20h.

Os interessados devem ser inscrever pri-
meiramente na turma do Livro dos Espíritos, é
necessária inscrição antecipada, fichas na Li-
vraria. Mais informações em nosso balcão de
atendimento, com Valmir ou Allan de Souza. Ou
ainda pelo nosso email div.celv@yahoo.com.br

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Estudos de Verão 2009 – Janeiro &
Fevereiro

• Na ABENA – aos domingos, às 10h
11/01 - “A construção da Nova Era...”, com

Nadja do Couto Valle. 18/01 – “Transtornos
do humor”, com Inês de Mario. 25/01 – “Tra-
balhando as emoções, o medo, fobia, ansie-
dade, com Maria Emilia e Julia G. Tourinho.
01/02 – “Doenças Psicossomáticas”, com Edyr
Moreira. 08/02 – “Os mitos e a consciência da
realidade”, com Luis Mauricio. 15/02 – “De-
pressão o mal do século”, com Waldenir Cruz.
01/03 – “A terapia de Jesus”, com Erika Ueoka.

O endereço da Associação Beneficente
Espírita Nazareno é Rua Sólon Botelho, 480
– Campo Grande – Tel.: 3394-0396 – haverá
Kombi, gratuitamente, de 10 em 10 minutos,
a partir das 09:20 h, na esquina da Guandu
Veículos. Haverá atividades para as crianças.

• Com a Mocidade / DIJ – aos sába-
dos, às 17h (recepção 16:30h). Dia 31/01 –
local: C.E. Luz e Verdade – “Do amor ao pró-
ximo: as bem aventuranças”, dia 07/02 – lo-
cal: C.E. Discípulos de Jesus – “A relação en-
tre a instrução e a ação”, dia 14/02 – local:

C.E. Gregório e Estevão – “Que fazeis de es-
pecial?”

 Campanha solidária
O Hospital Espírita Pedro de Alcântara

(Hepa) está lançando uma campanha para
conseguir levar adiante o seu trabalho com
portadores de distúrbios mentais. Atualmen-
te, o Hepa cuida de mais de 60 pacientes, que
requerem, além de medicamentos, uma série
de outros cuidados dispendiosos. As manei-
ras de ajudar são muitas: doando alimentos,
roupas, material de limpeza, mão-de-obra
voluntária ou mesmo recursos financeiros,
pelas contas-correntes 13908-4, agência
0392-1, do Banco do Brasil; e 7732047-7,
agência 0271, do Banco Real. Há ainda a con-
tribuição mensal por meio de carnê, cujo va-
lor mínimo é de R$ 13,00. O “Pedro de
Alcântara” fica na Rua Santa Alexandrina, 667
– Rio Comprido – CEP 20261-230 Rio de
Janeiro, RJ – telefones (21) 2273-3366 e
3293-2400.

 “Homem, Espírito e Universo”
Disponível na internet este site, que é um

guia de referências, de caráter impessoal,
construído com o intuito de solidariedade
humana, indicando fontes de informações,
objetiva estimular os estudos e pesquisas a
respeito do Homem, Espírito e Universo
(HEU). Mas uma ferramenta  segura na internet
para pesquisa: www.guia.heu.nom.br.

 Músicas em Esperanto na internet
Com mais de 300 mil visitas por mês, o

portal “Music Express” está disponibilizando
todo o seu conteúdo também em Esperanto.
O portal é conhecido por divulgar trabalhos
de artistas de todo o mundo em arquivos MP3.
Quem quiser fazer uma visita, o endereço é
www.musicexpress.com.br.

 “E a vida continua...”
Inspirado em livro homônimo de André

Luiz, psicografado por Chico Xavier, o espe-
táculo “E a vida continua...” tem levado mi-
lhares de pessoas, espíritas e não-espíritas,
aos teatros de todo o país. Adaptado por
Cyrano Rosalém e dirigido por Renato Prieto,
que também compõem o elenco, está sendo
encenado em nova temporada no Rio de Ja-
neiro, onde ficará em cartaz até 22 de feverei-
ro de 2009. O local é o Teatro Princesa Isabel,
com apresentações de sexta a domingo, às
19h30min, e ingresso a R$30,00.

O Teatro fica na Avenida Princesa Isabel,
186, em Copacabana. Mais informações, pe-
los telefones (21) 2275-3346 do Teatro, ou
2275-3373 da produção da peça.

 Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em Janeiro, o brinde

será mais um cd com Yasmim Madeira,
do Programa Despertar Espírita. “Encon-
tro com Jesus”, vol. 02 é um cd de refle-
xões, mensagens suaves, com fundo
musical. Você pode adquirir o brinde
deste mês, ou de outros meses, por ape-
nas R$ 15,00 cada.

• Clube do Livro – para Janeiro as duas
opções são: “Prazer de viver” (auto co-
nhecimento), de Wanderley Oliveira.
“Sem nunca dizer adeus”, (romance) de

Pedro Santiago. Neste mês os associa-
dos que comprarem os dois títulos dis-
poníveis receberão um brinde extra,
além do jornal Correio Espírita.

 Novidades: Clube do Livro
A partir deste mês, Janeiro de 2009, o

Clube do Livro “Os Mensageiros” / CELV
passará a ser bimestral, continuaremos com
nossa proposta de sempre trazer lançamen-
tos com preços com um super desconto! Con-
tinuaremos com duas opções para escolha, e
o brinde, o jornal Correio Espírita.

A partir de Janeiro / 2009, o valor dos
livros do Clube passará para  R$12,00, (doze
reais cada), lembramos que, desde Janeiro
de 2007, o valor não era reajustado. Dúvi-
das? Procure a Livraria.

Biblioteca & Sala de leitura

Durante as férias, para alguns, nossa
Biblioteca funcionará nor-
malmente na Sala 02, abrin-
do todos os dias, antes e
após as Reuniões Públicas.

O cadastro é totalmente grátis. Preci-
samos apenas de uma foto, cópia de en-
dereço 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”

 Instituições aniversariantes de Janei-
ro & endereços

• C. E. Apóstolo Estevão – Rua Alberto de
Oliveira, 365 - Santíssimo - 02/01/1949
– 60 anos;

• C. E. Coração de Jesus - Rua Senador
José Guiomard, 02 - Pq São Pedro –
02/01/1988 – 21 anos;

• Grupo E. Allan Kardec - Rua Francisco
Teotônio, 05 – Senador Camará – 05/
01/1971 – 38 anos;

• Congregação de Livreiros e Divulgado-
res E. do RJ – Rua Ferreira Borges, 58 -
C. Grande – 16/01/2000 – 09 anos;

• C. E. Pedro de Alcântara - Av. Ribeiro
Dantas, 210 – Bangu – 15/01/1960 –
49 anos.

Dicas de sites espíritas
• www.bibliadocaminho.com.br (site de pes-
quisa e estudos)

• www.tvmundomaior.com.br (tv es-
pírita)
• www.tvcei.com (web tv)
• www.universoespirita.org.br (site
de pesquisa e estudos)

• www.abebm.org.br (centro espírita /
Guaratiba)

Um toque musical
“A música comove as fibras

entorpecidas da sensibilidade e as
predispõe a receber as impressões

morais. A música amolece a alma – é podero-
sa auxiliar de moralização”.  Allan Kardec

Nossa dica é para o CD “Estrela Reluzen-
te”, que foi fruto do 25º Encontro de Mocida-
des Espíritas do ES. Suas músicas enaltecem
nosso Brasil coração do mundo, pátria do
evangelho. Nossa Pátria , é ainda um país jo-
vem. E apesar de todos os seus percalços,
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desde o seu descobrimento, tem a frente um
luminoso caminho aberto no seu processo de
evolução coletiva, de expansão das conquis-
tas do coração e do sentimento, sob as verten-
tes amorosas do evangelho. E estas canções
apresentadas no cd “Estrela reluzente” expri-
me tudo isso. Vale a pena ouvi-lo e apreciá-lo.
(Marylin Oliveira)

Diga não à pirataria
Sabemos que a renda com livros, cd‘s e

dvd‘s espíritas é destinada à manutenção de
obras sociais, Casas Espíritas e para divulga-
ção no mundo da Doutrina Espírita. Os músi-
cos e palestrantes não recebem nada por suas
participações, como também nenhum traba-
lhador/voluntário da Casa Espírita. Por isso é
incompreensível que nós, espíritas, participe-
mos deste crime, de acumpliciamento. Nosso
livre arbítrio está assegurado, mas, conhece-
se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz
para se transformar. Diga não à pirataria no
Movimento Espírita. (Marylin Oliveira)

REFLEXÃO
“Carnaval: um mal necessário?”

Desaprovado pela religião, o Carnaval ain-
da hoje mantém o rótulo de festa pagã, satisfa-
zendo os arroubos de alegria da multidão. Al-
guns intelectuais vêem a festa de Momo como
uma forma de o povo extravasar as suas ten-
sões, 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 ins-
piração dos Amigos Espirituais, a nove ques-
tões versando sobre o Carnaval. Numa delas,
é indagado a Raul Teixeira:

“Por ser uma festa de cunho material, so-
mos induzidos a pensar que a maioria dos par-
ticipantes não seja religiosa. Dado que o ser
humano precisa dissipar as energias, acumula-
das, não poderíamos, então, classificar o carna-
val 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 ati-
tudes agressivas ou neuróticas no dia-a-dia”?

- A mim me parece que tudo isso não pas-
sa 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 espi-
ritual em que se situa é a dos Espíritos infeli-
zes, que se locupletam com os desejos e
usanças daqueles outros que, embora encar-
nados, ajustam-se aos apelos do além-infeliz,
servindo-lhes de alimárias ou de vasos nutri-
entes, onde as sombras se impõem e triunfam
por momentos.

Está claro, com isso, que os que se ban-
queteiam nesse festim, embora se digam reli-
giosos, 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 adverti-
dos 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,

Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?

Cadastre-se para receber nosso informati-
vo e as notícias do Movimento Espírita.

 div.celv@yahoo.com.br

determinando a miséria moral e material, com
enorme soma de sofrimento.

Por outro lado, companheiro, se me é dito
que o Carnaval é o extravasador e que a Reli-
gião 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 afir-
me ser o carnaval um extravasador das ten-
sões, 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 contempo-
râneo. Creio que devamos repensar a ques-
tão do Carnaval, a fim de não desculparmos o
que é indesculpável, pelo menos na conotação
que se lhe dá atualmente.”

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Janeiro de 2009
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
04 Reflexões para o Ano Novo. Valmir Freitas Elias de -

Wanderley Lima Souza -
11 Decepções. Ingratidão. Afeições William Bastos Marylin Edson

destruídas. Allan de Souza Oliveira Júnior
LE, Q. 937 e 938.

18 O egoísmo. Maria Luiza Maria do Rejane
EsE,Cap. XI, itens 11 e 12. Ivone Maria Carmo Ferreira

25 A evangelização espírita infanto juvenil. Eduardo Ferreira Ricardo DIJ
Fernanda Portugal Teixeira

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
05 É pela suas obras que se reconhece Eduardo Jr. (CELD) Francinete -

o verdadeiro cristão. Inês Marques Costa -
EsE, Cap. XVIII, item 16.

12 Energia Impactante – “Raiva”. Pedro Casteli (CEDJ) Maria -
Wanderley Lima Cecília -

19 Parecenças físicas e morais. Jandira Amorin Bete Dora
LE, Q. 207 a 217. Dora Farias Bard Rosa

26 A fé transporta montanhas. Ivete Zampa Ana Maria
EsE, Cap. XIX, item 1 a 5. Inês Marques Eller Joaquina

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
07 Igualdade dos direitos do homem Creusa Branco Erli Sérgio

e da mulher. Marilene Soares Dimas Inácio
LE, Q. 817 a 822a.

14 O dever.  Osmar Fernandes Alan Fabíola dos
EsE, Cap. XVII, item 7. Marilene Soares Faria  Santos

21 Liberdade natural, Escravidão. Nadja de Castro Marylin Marília
LE, Q. 825 a 832. Sebastião Amorim Oliveira Amaral

28 A virtude. Allan de Souza Creusa Solange
EsE, Cap. XVII, item 8. Alan Faria Branco Amaral

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
01 Reflexões para o Ano Novo. Lucenir Alves Maria -

Wanderley Lima Cecília -
08 Destruição necessária e destruição Inês Marques Elizabeth Fernando

abusiva. Flagelos destruidores. Magali Brumati Medina Silva
LE,Q. 728 a 741.

15 Não vos afadigueis pela posse de ouro. Ana Paula Sandra Erli
EsE, Cap. XXV, itens 9 a 11. Gilésia Pieroni Santos Dimas

22 Necessidade da vida social. Vida de Denise Neves Inês Cleusa
insulamento. Voto de silêncio. Lourdes Jordão Marques Maria
LE,Q.756 a 772.

29 Dom de curar.Preces pagas. Mercadores Creusa Branco Diana Maria
expulsos do templo. Sebastião Amorim Hasler Inês
EsE,Cap.XXVI, itens 1 a 6.

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
02 Reflexões para o Ano Novo. Ricardo Delamare Célia -

Eduardo Ferreira Evangelista -
09 As virtudes e os vícios. Milton Tagomori Alan Erli

LE, Q. 893 a 906. Marlene Macedo Faria Dimas
16 Cuidar do corpo e do espírito. Alan Faria Cláudia Ana Maria

EsE, Cap. XVII, item 11. Marilene Soares Costa Sanches
23 Paixões. Fernanda Portugal Ingrind Iris de

LE, Q. 907 a 912. Nilbe Brilhante Tagomori Souza
30 A porta estreita. Célia Evangelista Alan Lia

EsE, Cap. XVIII, itens 3 a 5. Ingrind Tagomori Faria -


