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Luz & Boletim Interno

Verdade
• Reuniões Públicas e Passes

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

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

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

• Assistência Espiritual
Quar tas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 20h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL

Ano novo... E o que fazer em face a tanta corrupção?
Em meio à escuridão que nos assola, diante da crise de valores éticos e da

impunidade, cabe a pergunta: “o que fazer em face a tanta corrupção?”.
Primeiramente devemos lembrar que a corrupção sempre esteve entre nós,

mas não estamos condenados a ela. Isso exige de nós uma reforma, é preciso
transformar o Ser através da educação.

A religião também tem um importante papel na vida do homem, visto que
seu objetivo maior é religar a criatura ao Criador. Um Homem espiritualizado
tem um ponto de vista diferenciado dos demais, pois  que, palpita em seu íntimo
os ecos da Lei Divina.

Há mais de dois mil anos atrás, nós fomos agraciados com a presença do
nosso Mestre, que veio inaugurar uma nova era, a Era do Amor. Jesus veio dar
cumprimento à Lei e aos Profetas, deixando-nos um roteiro de vida a seguir.
Desenvolveu e direcionou o pensamento ao Amor fraternal, quando salientou
que somos todos filhos de um mesmo Pai, portanto, somos todos irmãos em
espírito e verdade.

Por meio do estudo do Espiritismo entendemos e compreendemos melhor a
vida e seus objetivos. E, sendo a Doutrina Espírita a essência dos ensinamentos
do Bom Pastor, vem ela nos propor a reforma íntima. É de fundamental
importância estudá-la e principalmente divulgá-la, visto que, muitos de nossos
companheiros se deixam arrastar pelos encantos do materialismo, cometendo
com isso inúmeros enganos, retardando a própria evolução.

Ano novo, oportunidade de refletirmos a respeito, mas não esqueçamos, o
exemplo, o bom exemplo começa em nós, que possamos em todos os momentos
de sua caminhada progredirmos no bem.

É preciso compreender que a Doutrina Espírita é um chamado à dignidade
humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano social
e no plano espiritual.

Feliz ano novo!

(Participe, seja também um voluntário. Procure o Balcão de Atendimento de nossa Casa)
• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo

VISITVISITVISITVISITVISITAAAAAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNASSSSS

• 4o sábado, 19h – Visita fraterna
• Último sábado, 16h30 – Visita ao Lar

de Otávio

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

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

Movimento Espírita?
NOVO EMAIL:

divulgacao@celv.org.br

LEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTLEIA NESTA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃO

• Sala de vídeo – não haverá exibições
em janeiro

• Notícias da Diretoria – pág. 03

• Agenda do CELV & Notícias do
Movimento Espírita – pág. 04

• Juventude Espírita - pág. 05

• Arte Espírita  e o aniversariante do mês
– pág. 06

•Em busca de Jesus / reflexões da
atualidade – pág. 07

Leia o Jornal
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 Sugestão de Leitura
Iniciamos o ano com a dica

do livro “Descobrindo um cami-
nho”, um belo romance para jo-
vens onde os conflitos da ado-
lescência são abordados de ma-
neira ágil e envolvente.

As situações vivenciadas por
Alan e por seu irmão Alex refletem assuntos
muito comuns no dia a dia dos jovens. Alan é
extremamente tímido, Alex é extrovertido e
namorador. Mas um grande amor começa a
mudar essa história, possibilitando a descober-
ta de novos caminhos.

A autora mostra o quanto a educação dos
pais na infância e os padrões da sociedade
atual interferem nas decisões e no crescimen-
to emocional dos jovens. E comprova a im-
portância do Espiritismo e a força existente nos
relacionamentos sinceros.

Editado pela EME, tem 144 páginas, e você
pode encontrar em qualquer Livraria Espírita.
Vale a pena conferir!

Fragmentos de Luz...
Na Trilha das Horas
Pela palavra que digas, Jesus é admirado.
Através de teus conhecimentos, Jesus pode

ser visto.
No fervor que demonstres, Jesus é louvado.
Entretanto, só pelo serviço que prestes é

que Jesus será entendido.
Emmanuel,

Do livro: Agora é o tempo, psicografia
Francisco Cândido Xavier.

... & Verdade
No Templo

Entrar pontualmente no templo espírita
para tomar parte das reuniões, sem provocar
alarido ou perturbações.

O templo é local previamente escolhido
para encontro com as Forças Superiores.

Dedicar a melhor atenção aos doutrinado-
res, sem conversação, bocejo ou tosse bulhen-
ta, para que seja mantido o justo respeito ao
lar da oração.

Os atos da criatura revelam-lhe os propó-
sitos.

Evitar aplausos e manifestações outras, as
quais, apesar de interpretarem atitudes since-
ras, por vezes geram desentendimentos e
desequilíbrios vários.

O silêncio favorece a ordem.
Com espontaneidade, privar-se dos primei-

ros lugares no auditório, reservando-os para
visitantes e pessoas fisicamente menos capa-
zes.

O exemplo do bem começa nos gestos
pequeninos.

Coibir-se de evocar a presença de deter-
minada entidade, no curso das sessões, acei-
tando, sem exigência, os ditames da Esfera
Superior no que tange ao bem geral.

A harmonia dos pensamentos condiciona
a paz e o progresso de todos.

Acostumar-se a não confundir preguiça ou
timidez com humildade, abraçando os encar-

gos que lhe couberem, com desassombro e
valor.

A disposição de servir, por si só, já simpli-
fica os obstáculos.

Desaprovar a conservação de retratos, qua-
dros, legendas ou quaisquer objetos que pos-
sam ser tidos na conta de apetrechos para ri-
tual, tão usados em diversos meios religiosos.

Os aparatos exteriores têm cristalizado a fé
em todas as civilizações terrenas.

Oferecer a tribuna doutrinária apenas a
pessoas conhecidas dos irmãos dirigentes da
Casa, para não acumpliciar-se, inadvertida-
mente, com pregações de princípios estranhos
aos postulados espíritas.

Quem se ilumina, recebe a responsabilida-
de de preservar a luz.

Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar
donativos por meio de coletas, peditórios ou
vendas de tômbolas, à vista dos inconvenien-
tes que apresentam, de vez que tais expedien-
tes podem ser tomados à conta de pagamento
por benefícios.

A pureza da prática da Doutrina Espírita
deve ser preservada a todo custo.

André Luiz,
Do livro: Conduta Espírita,

psicografia de Waldo Vieira.

 Instituições Espíritas (de nossa Região)

• Aniversariantes
02/01/1949 – C. E. Apóstolo Estevão. Rua

Alberto de Oliveira, 365 – Santíssimo –
61 anos;

02/01/1988 – C. E. Coração de Jesus. Rua
Sem. José Guiomard, 2. Pq. S. Pedro -
Campo Grande – 22 anos;

05/01/1971 – Grupo E. Allan Kardec – Rua
Francisco Teotônio, 05 – Sen. Camará –
39 anos;

15/01/1960 – C. E. Pedro de Alcântara. Av.
Ribeiro Dantas, 210 – Bangu – 50 anos;

23/01/1997 – Grupo E. Trabalho e Espe-
rança. Rua do Magistrado, 123 – Vl. Ali-
ança – Bangu – 13 anos;

25/01/1959 – C. E. Amigos do Bem. Rua
Natércia, 46 – Realengo – 51 anos;

31/01/1960 – Grupo E. Paz, Amor e Cari-
dade. Rua Axixá, 95 – Murundú – Pa-
dre  Miguel – 50 anos.

• Endereços
Grupo Espírita RENASCER
End.: Rua Ituaçu, 123 – Campo Grande,

RJ.
Email:gerenascer2009@hotmail.com
Reuniões públicas: quartas-feiras, às

9h.  Sextas -feiras às 09h e também as
19h. A evangelização infantil acontece
aos sábados, às 10h.

Venha para o nosso Clube – Seja um
associado

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

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

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

Sala de vídeo
As exibições no CELV estarão

de férias, e no mês de janeiro/11,
não haverá exibição.

O Vídeo Divulgação é um projeto que existe
há mais de seis anos, e que proporciona uma
grande oportunidade para se conhecer mais a
Doutrina Espírita, através de palestras, semi-
nários e filmes espíritas, todos de nossa Loca-
dora. A entrada é gratuita e ocorre duas vezes
por mês, às terças-feiras, às 20h. Todos os
meses escolhemos um tema diferente para exi-
bir.

A TVCEI estará disponível para transmis-
são quando for de interesse de  quem desejar.

 CELVINHO e sua dica de leitura para
as crianças
A literatura espírita infanto-
juvenil contribui para o co-
nhecimento do Espiritismo,
para a recreação e o lazer.

Como nos faz bem o livro,
principalmente se for um livro espírita. En-
tão não deixemos de proporcionar esta ma-
ravilha para nossas crianças.  Em tempos de
guerra e tanta violência precisamos nos pre-
ocupar em começar a Paz em nós, dentro de
nossos lares. Mostrar aos nossos filhos que a
Paz é possível, dando esperanças a eles de
um mundo melhor. Então... JOPARIPARÔ
– O Míssil da Paz. De nossa querida com-
panheira e escritora Cléo de Albuquerque,
que sempre nos presenteia com belas histó-
rias infantis. O livro conta a história de
Jopariparô, um míssil que fora construído em
segredo, diferente e programado para uma
missão muito importante e urgente, por isso
era muito sensível. Ele encontra uma missil-
zinha e, a sua missão...ah...sua missão...
vocês terão que ler o livro para saber desta
importante e urgente missão. Descubra o que
nosso herói fez para acabar com a guerra e
começar a Paz! Uma ótima sugestão nesses
tempos.

Evangelho no Lar
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Notícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da DiretoriaNotícias  da Diretoria
Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida....data querida....data querida....data querida....data querida....

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

01 - Juci da Silva Gomes
03 - Elisabete Sales Conceição da Costa
03 - Osvaldo Barbosa de Souza Junior
13 - Carla Cristiane Eurico Freitas
13 - Everaldo Ribeiro Gomes Junior
14 - Maria Inês Cardoso de Oliveira
16 - Antonio Ferreira Guimarães Filho
16 - Nathália Del Rey Leal
17 - Maria Natalia da Cruz
17 - Sandra dos Santos
19 - Inês Marques de Souza
20 - Alan César Pinto Faria
20 - Vania Seixas da S. Oliveira e Silva
21 - Andreia Vitorino Miranda
22 - Cátia Martins Nogueira
23 - Pedro Lázaro
26 - Simone Brilho Augusto Bastos
29 - Nelson Gabriel dos Santos
30 - Gloria de Menezes Doric

Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto, o atra-
so de 12 meses ou mais nas mensali-
dades acarretará na perda da condição
de Associado do CELV. Colaborem. O
CELV precisa de todos nós.

Depto de Assistência e Promoção
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 novembro/2010, recebemos:
542 kg de alimentos, 2798 peças de
roupas, 323 pares de calçados, 43
bolsas / cintos, 143 materiais de hi-
giene e limpeza, outros donativos:
49, e R$ 73,50 (doações em espé-
cie). No Bazar foram arrecadados R$
1173,30.

Esclarecemos que as doações encami-
nhadas ao DAPSE, assim como toda a
renda do Bazar são revertidas para as fa-
mílias acolhidas por nossa Casa, onde pro-
curamos assisti-las com sentimentos de in-
dulgência e fraternidade.

• Confraternização com as famílias as-
sistidas/2010

O DAPSE agradece pela colaboração
de todos àqueles que contribuiram de
alguma forma para a realização da
Confraternização c/ as famílias assisti-
das. Neste ano foram 105 crianças
apadrinhadas.

“Quando a caridade é muito discutida,
o socorro chega tarde”.

(Bezerra de Menezes)
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Agradecimentos do DMM
O Departamento de Multi Meios agra-

dece a todos os voluntários que durante o
decorrer do ano de 2010 colaboraram
doando  o seu precioso tempo, para que
todos nós tivéssemos em nossa Casa Es-
pírita um ambiente limpo e harmonioso,
e esperamos que o ano de 2011, possa-
mos continuar a contar com a colabora-
ção dos atuais e futuros queridos volun-
tários. Desejamos que o Ano de 2011 seja
repleto de paz.

“A cada um de nós compete uma ta-
refa específica, na difusão do bem. Erga-
se, para trabalhar, porque as tarefas são
muitas e importantes e poucos são os
que tem consciência delas”.

Carlos Pastorino

Atenção:  Trabalhadores Voluntários
do CELV
Renovação do  ”Termo de Adesão”

A Diretoria do CELV lembra da neces-
sidade e obrigatoriedade do preenchimen-
to anual do Termo de Adesão ao Ser-
viço Voluntário (conforme Lei do Ser-
viço Voluntário nº 9608 de 18 de feverei-
ro de 1998). Peguem a ficha na Livraria
ou procurem a Diretoria.

O termo é único e por trabalhador, in-
clua nele todas as atividades realizadas em
nossa Casa Espírita. Lembramos que to-
dos devem assinar o Termo, os antigos
voluntários, bem como aqueles que che-
gam agora para nos auxiliar. O termo
deve ser atualizado anualmente, sem-
pre no mês de janeiro.

1. Diretoria administrativa
Diretor: Flavio Palhares
Diretor substituto: Ricardo Teixeira

2. Diretoria financeira
Diretora: Risemir Correa
Diretora substituta: Marilia Vidigal

3. Diretoria de educação doutrinária
Diretor: Eduardo Ferreira
Diretora substituta: Creusa Branco

4. Diretoria de evangelização da família
Diretora: Fernanda Portugal
Diretora substituta: Lilian Gomes

5. Diretoria de divulgação
Diretora: Marylin Oliveira
Diretora substituta: Madalena Gomes

6. Diretoria de Assistência e promoção social
Diretora: Ana Eller

Diretora substituta: Maria Cecília

Novas Associadas
Ana Carolina Freitas dos Santos

da Silva, Cátia Martins Nogueira,
Eliana de Souza Teixeira Pimenta,
Fabíola dos Santos Coutinho, Vera
Lucia Gomes de Souza.

Saudamos as novas companheiras e
solicitamos que não deixem de compare-
cer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma
foto 3x4, onde receberão um exemplar do
Estatuto do CELV e os esclarecimentos a
respeito de suas contribuições. Sejam
bem-vindos!

Diretoria Colegiada do CELV - para o triênio 2011-2013

Queridos irmãos,
Temos o grato prazer de comunicar a posse da nova

Diretoria, já na modalidade de Colegiado, que se realiza-
rá no próximo dia 05 de janeiro de 2011, quarta-feira, às
20 horas.

A alegria nos preenche o coração, enternece a alma e
intensifica o sentimento de gratidão a Deus por poder-
mos, juntos, comemorar mais uma etapa vencida de estu-
do e trabalho, em nome de Jesus, bem como outra mais
que se inicia,  no mesmo propósito de amor.
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 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos
murais.

Retorno da Evangelização da Famí-
lia - DIJ

A evangelização infantil, dos pais e
da juventude, que acontece todos os
sábados, retorna no primeiro sába-
do de fevereiro, no dia 05/02/11,
aguardamos a família espírita para
apertar mais este laço. “O melhor é
viver em família, e família feliz
é família com Jesus, evangelize!”

“A infância e a juventude solicitam-nos
apoio e cooperação, amor e orienta-
ção no bem, a fim de caminharem na
Terra com segurança em busca da re-
alização espiritual”.

Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM

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

Se você deseja fazer parte desta equi-
pe, na limpeza e manutenção de nossa
Casa, os encontros sempre acontecem a
cada quinze dias. No mês de janeiro, os
encontros serão nos dias 14 e 28/01/
11, sempre às 08h. Participe, colabore!

VOCÊ QUE...
Acabou de chegar,

E quer conhecer melhor a Doutrina Espírita
Existe um Grupo esperando por você!

Grupo de iniciação ao Espiritismo
Estudo dinâmico dos temas básicos da

Doutrina Espírita:

 Com duração de 09 semanas;
 E  você pode começar em qualquer

dia e tema.

Não é necessário inscrição.
Informe-se com a recepção.

Domingos, segundas e quintas às 09h
Quartas e sextas às 20h

Estudos de Verão 2011
Tema: Ser cristão - questão de vivência

Como acontece todos os anos, nos
meses de janeiro e fevereiro, as Mocida-
des Espíritas e seus convidados participam
de estudos em outras Casas Espíritas. Os
estudos acontecem aos sábados, às 17h e
são abertos a todos que desejarem. O ca-
lendário deste ano ficou assim:

29/01_ C.E. Gregório e Estevão, tema:
“As escolhas do ser cristão”. 05/02_ Con-
gregação E. Cristã, tema: “A transforma-
ção do ser cristão”. 12/02_ C. E. Discípu-
los de Jesus, tema: “O desafio de ser cris-
tão”. 19/02_ C.E. Luz e Verdade, tema:
Fora da caridade não há salvação”. 26/02_
C.E. Isaac Lima, tema: “Ser cristão: ques-
tão de vivência.

CVV: uma palavra amiga
O Centro de Valorização da Vida dis-

põe de uma linha de atendimento funcio-
nando 24 h por dia. Portanto, quem esti-
ver precisando de uma palavra amiga,
pode ligar 141.

Quem preferir pode optar pelo atendi-
mento por e-mail, VOIP (conversa de voz
pela internet) ou diretamente num dos 48
postos do CVV espalhados por 18 Estados.
Os endereços estão em www.cvv.org.br.

 BOA NOTICIA: Centro continuará
onde Dr. Bezerra clinicava

Depois de meses de apreensão e cam-
panhas, que contaram com a mobilização
de confrades de várias partes do Rio de
Janeiro e até de outros Estados, a institui-
ção, que funciona no imóvel onde o Dr.
Bezerra de Menezes atendia a seus paci-
entes no Centro do Rio, continuará sendo
locado por aquela Casa Espírita, cujo
nome homenageia o Médico dos Pobres.

Conforme noticiado há alguns meses ,
a instituição estava com data marcada para
deixar o prédio, o dia 25 de novembro
2010, em função de pagamentos por fazer.

“Tínhamos uma dívida de IPTU de
R$35.000,00 junto ao proprietário, já que
tudo que arrecadávamos ía para o aluguel.

Mas com os Chás Fraternos e o socor-
ro de tantos amigos que surgiram com
nossos apelos conseguimos juntar
R$10.000,00, que demos como parte do
pagamento da dívida” – disse Selma Gar-
rido, que ficou surpreendida e sensibiliza-
da com a atitude do proprietário, que aca-
bara de voltar de Portugal.

“Ele decidiu reduzir nossa dívida pela
metade e permitiu que quitássemos os
R$7.500,00 restantes em três parcelas de
R$2.500,00. E para completar nossa ale-
gria, ainda pediu para fazer parte do qua-
dro de associados de nosso Centro, que
agora também estará isento do pagamen-
to do IPTU, já que, depois de dois anos,
conseguimos, finalmente, a isenção” – afir-
mou.

O contrato de locação do Centro Espí-
rita Bezerra de Menezes foi renovado por
mais dez anos. Quem quiser fazer uma visi-
ta, o endereço é Rua da Constituição, 45,so-
brado, entre a Praça Tiradentes e o Campo
de Santana, telefones (21) 2222-2750 e
9975-5279. No local, está a singela mesa
utilizada pelo Dr. Bezerra para clinicar.

“Queremos, em nome do Centro Espí-
rita Bezerra de Menezes, agradecer a to-
dos os que se mobilizaram para nos aju-
dar. Continuaremos com nossas campa-
nhas porque ainda temos que quitar o res-
tante da dívida e consertar o telhado, mas
agora podemos respirar mais aliviados. Re-
almente, foi um grande presente de Na-
tal” – arrematou Selma Garrido (Presiden-
te do Centro).

Você conhece “A Minha Casa”?
A Minha Casa _ Associação Civil de

Amparo ao Menor foi fundada em 05 de
Agosto de 1979 e tem sua sede na Estra-
da do Moinho, nº 135 - bairro Campo
Grande, Rio de Janeiro.

É uma Instituição de caráter cristão,
social e filantrópico que tem como objeti-
vo acolher e atender 72 crianças em situa-
ção de risco e vulnerabilidade que este-
jam sob a sua guarda e responsabilidade
fornecendo auxilio material, psicossocial,
nutricional, pedagógico, moral, religioso,
medico e odontológico.

Temos no A Minha Casa um brechó de
roupas e móveis usados onde a renda é
totalmente revestida para as crianças. Ho-
rário de Funcionamento: Segunda a Sexta
de 9h às 17h.

Se desejar, você pode ser um voluntário.
Visite o site: http://amcasa.webnode.com.br/
ou ligue tel.: 3394-3271.

1º almoço beneficente de 2011 - “A
Minha Casa”

Será no domingo, dia 09/01/11. Será
servido “Prato tropical” (saladas, frios, fru-
tas e molhos), terá como atração Música
ao Vivo! Convites no local. Colabore com
a instituição, convide parentes e amigos,
participe!

Exposição sobre Chico Xavier
Quem passar pela Sede da Federação

Espírita Brasileira, no Centro do Rio, pode-
rá visitar a exposição “A obra mediúnica de
Chico Xavier – linha do tempo”, que fez
grande sucesso no 3o Congresso Espírita
Brasileiro. Apresenta, de forma cronológi-
ca, os 412 livros psicografados pelo saudo-
so médium mineiro. A exposição entrou em
cartaz em 1o de dezembro e segue por tem-
po indeterminado. Está aberta à visitação
de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e
aos sábados, das 10h30min às 11h30min.

O endereço é Avenida Passos, 30, segun-
do andar. Mais detalhes, pelo telefone (21)
3078-4747.

Notícias do Movimento Espírita

Calendário de janeiro/CELV

04/01 18h Retorno do GELCOM I
(Manoel Ph. De Miranda)

08/01 09h Avaliação & Planej. Tra-
balhadores do Dapse

15/01 14h Reunião de Planejamen-
to da Diretoria de Ev. da Família

15/01 17h Reunião c/Dirigentes dos
grupos mediúnicos do DOM

29/01 08h 1ª Reunião c/as famílias
acolhidas - DAPSE/DEF

30/01 10h30 Reinício do  GELCO
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Ouça as músicas do EMECGRAN 2010
Baixe as músicas do CD do EMECGRAN
2010. São 17 faixas de áudio cantadas e
tocadas por espíritas do Movimento da
Sexta Região. Acesse www.sextaregiao.net

VVVVVocê sabe quando e por que começaram asocê sabe quando e por que começaram asocê sabe quando e por que começaram asocê sabe quando e por que começaram asocê sabe quando e por que começaram as
confratconfratconfratconfratconfraternizações de Mocidades?ernizações de Mocidades?ernizações de Mocidades?ernizações de Mocidades?ernizações de Mocidades?

As origens da COMEERJ, uma história de amor (primeira parte)

“Fortalecer asas de pássaros para vôos mais altos”. A frase, de autoria
do espírito Leopoldo Machado – fundador do movimento de Mocidades
Espíritas no Estado do Rio de Janeiro e um dos pioneiros no país – foi
transmitida através de mensagem mediúnica psicografada na primeira
edição da COMEERJ. Ela dá uma idéia da enorme importância que o evento
possui como instrumento renovador do movimento espírita no Rio de Janeiro,
formando novas lideranças de mentalidade aberta e moderna, fomentando
a criação de novos grupos espíritas e fortalecendo a própria crença espírita
em si. Assim é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do
Rio de Janeiro (COMEERJ), que há 30 anos leva os jovens, que dela
participam, a sensibilizarem-se para a vivência dos ensinamentos cristãos,
valorizando o estudo sistemático da Doutrina Espírita e intensificando a
unificação do movimento espírita infanto-juvenil fluminense, com vista ao
cumprimento da Missão Espiritual do Brasil.

O início da história da COMEERJ remonta ao princípio dos anos de 1970,
quando a antiga FEEG (Federação Espírita do Estado da Guanabara, hoje
CEERJ) começou a receber convites para participar de confraternizações de
jovens espíritas em outros estados do país. Os convites foram aceitos e um
grupo que representava a Instituição visitou confraternizações nas cidades
de Vitória da Conquista (BA), Novo Hamburgo (RS) e São Paulo (SP). Após
estas visitas, decidiu-se por implantá-las no Rio de Janeiro, adaptando os
modelos empregados nelas à realidade e ao perfil diferenciados desta
região. O carnaval foi o período escolhido para abrigá-las em função da
quantidade maior de dias de folga disponíveis (o que facilitava o regime
de internato vigente nelas) e devido à possibilidade de afastar os jovens
participantes da psicosfera altamente negativa emitida nesta época do
ano.

(continua no próximo Boletim)
Marcos Leite

Revista Cultura Espírita, agosto 2010.

XXXII COMEERJ & XVII ENEFE

AniversariantesAniversariantesAniversariantesAniversariantesAniversariantes
03/01 – Mikeilla R. Fernandes
18/01 - Yan F. de Oliveira

Prévia da COMEERJ – PÓLO 6
(Campo Grande/Santa Cruz)

A prévia para todos os confraternistas
deste Pólo irá ocorrer no último domingo
de janeiro, no dia 30/01/11, às 16h, no
Centro E. Luz e Caridade, à rua General
Olimpio, 607 – Santa Cruz (próximo ao
Shopping – Centro)

Atenção confraternistas da
COMEERJ Pólo 6

Os coordenadores pedem para levar,
no dia da prévia de confraternistas, um
sabonete e duas toalhinhas rosto (qual-
quer cor). Ou que deixem com os seus
coordenadores de Mocidade para que le-
vem. Este material será usado no encon-
tro.

PORTAL DE DIVULGAÇÃO DA
SEXTA REGIÃO

www.sextaregiao.net

O Portal é uma iniciativa que visa
a divulgação dos eventos

espíritas da Sexta Região, bem
como das suas Instituições.

Estamos abertos para a
colaboração com outras Casas,

que queiram realizar este
trabalho.

Atenção Mocidades Espíritas, participem dos ESTUDOS DE VERÃO.
Vai acontecer aos sábados, as 17h, nos meses de janeiro e fevereiro.
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A tarde, em despedida, escondida do sol nas dobras do horizon-
te... As ondas serenas desdobravam-se, como se, em gestos sono-
ros, mostrassem a suave tristeza de quem se despede, acenando
ao dia ruidoso que passou, e à noite quieta que se aproxima.

Sentados, juntos ao mar, em um canto do mundo talvez nunca
antes por ele observado, meditávamos na grandeza do Pai Maior, quase
esquecido na estreiteza comum de nossas vidas. A brisa, radiante em
seu frescor, falava da mansuetude celeste que acalma e dulcifica.

Dois amigos – dois irmãos, viajantes da mesma estrada (desde
quando? ...), dando-se as mãos em fraternal apoio.

Amadeu Ferreti ficou gravado na paisagem desse dia, neste
quadro, em minhas retinas da alma, já tão cansadas, onde o tempo
ciumento jamais logrará apagar.

O poeta e o mar...
Vou recordá-lo sempre, ainda compondo inúmeros quadros

outros que a vida traçou, pontilhando a memória de lições inesque-
cíveis: como jovem poeta, tocante em sua simplicidade e inteireza
moral, capaz de doar-se em amizade e sabedoria; alegre, estudio-
so, dinâmico livre de preconceitos que o fizessem distinto dos de-
mais. Criava, em movimentos apreciáveis, o teatro dos jovens ama-
dores – futuros protagonistas observáveis dos seus próprios desti-
nos, no palco da vida.

O poeta na arte...
Já na madureza do seu caminhar, em quantos momentos, sau-

doso, olhou para trás e deixou que lágrimas, muitas vezes até de
alegria pelo dever cumprido, deslizassem pelas faces esmaecidas
e cansadas.

Algo foi construído, em nome do Bem; marcas foram impressas
no caminho para que outros pudessem nortear seus passos. A
amizade construtiva, tão solidária, compôs canções de alegria e
paz, inapagáveis.

O poeta e a paz...
Tanto como o jovem, quanto na condição de adulto, ou na figu-

ra do querido ancião, soube ele, nas diversas fases que lhe marca-

O Médium AO Médium AO Médium AO Médium AO Médium Ausentusentusentusentusenteeeee
(segunda parte)

Waldehir Bezerra de Almeida

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

cedimento que merece atenção e estudo”.

(...) A possibilidade de uma obsessão no
estágio da fascinação não é descartável.
Vitimado, o médium se isola por não aceitar
sugestões nem avaliações sobre seu traba-
lho e sua conduta.

Mantém-se passivamente sob o contro-
le das entidades que não desejam seu pro-
gresso moral e espiritual, fazendo-o compro-
meter a sua reencarnação, isolando-se.
Aqui, o socorro da Instituição na qual atua,
na pessoa do coordenador das atividades
mediúnicas e de companheiros mais íntimos
se faz urgente!

Certa feita uma médium me segredou
que trabalhava com o Espírito Bezerra de
Menezes, sozinho em seu apartamento.
Sugeri se filiasse a um Centro Espírita, mas
ele foi enfático:

- Bezerra de Menezes disse que minha
missão é trabalhar isolado...  Justamente o
venerável Bezerra de Menezes, patrono do

ram a existência nossa conhecida, deixar gravada, no tempo, a
melodia do Espírito imortal, agradecido por todos aqueles que mui-
to amou.

Amadeu Ferreti foi um exemplo vivo, que não se poderá olvidar,
do quanto somos possíveis na realização dos ideais traçados, quan-
do ainda no plano espiritual, ainda que dores nos visitem, tristezas
busquem instalar-se em nossa trajetória terrena, ou amarguras e
decepções insistam, ostensivamente, a permanência em cada eta-
pa do caminho.

Alegria cultivada, sementes germinando ao redor, na repetição
sonora do seu habitual refrão: “unidos, venceremos!”

Seria tão bom que muitos mais o tivessem conhecido e
amealhado dele o carinho da amizade sincera – um tesouro valioso
brilhando sempre em suas mãos.

O poeta e o amor...
Permanente em nossa lembrança, voltará, um dia, para as artes

– promessa do seu coração!

O poeta e a eternidade...
Amadeu Ferreti nasceu no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro,

a 4 de janeiro de 1920.
Tomou parte ativa no Movimento Espírita desde a juventude;

emérito professor do Esperanto – língua que defendeu e propagou
como instrumento de união dos povos: compôs poesias e peças
teatrais de qualidade negável. Foi Evangelizador da Infância e Ju-
ventude, além de Expositor Espírita e Médium abençoado em dedi-
cação e bondade.

Desencarnou às vésperas dos seus 88 aos de idade no corpo
físico. Deixou saudades... muitas!

O poeta e a imortalidade. Deus o abençoe.
(Homenagem escrita por Ivete Zampa)

Por isso carinhosamente o Grupo Espírita Amadeu Ferretti (GEAF)
homenageia este querido companheiro, também o Grupo de Arte

Espírita Amadeu Ferretti (CELV) por sua colaboração e divulgação
da Arte Espírita.

Movimento de Unificação, dando um conse-
lho desse! Trata-se, sem dúvida, de uma
fascinação. Como crescer sem o contato,
sem a vivência com o próximo? O “outro” é
a função do “eu”. Para se desenvolver o
devotamento, praticar a caridade, ser testa-
do naquilo que se aprende e se prega, o “eu”
necessita do “outro”. Uma irmã de fé, mé-
dium, ao se referir à Instituição, onde prati-
cava a psicofonia em reunião de desobses-
são, disse:

- “Eu só vou ao Centro no dia da minha
reunião... – concluindo a seguir - Tem certas
pessoas lá com quem eu não me afino. Pre-
firo evitá-las...”. Como irá ela vai exercitar a
tolerância, paciência e a compreensão? Vale
lembrar a advertência do Mais Alto:

- “O homem que vivesse isolado não teria
como exercer a caridade. Somente em con-
tato com os semelhantes, nas lutas mais pe-
nosas, ele encontra ocasião de praticá-la.
Aquele que se isola, portanto, priva-se vo-
luntariamente do mais poderoso meio de
aperfeiçoamento: só tendo de pensar em si,
sua vida é a de um egoísta”. [4] (Negritamos.)
Tais pessoas trazem, de existências passa-
das a tendência ao isolamento que, muitas
vezes, é reforçada por uma educação mal
conduzida e alheia a esse fato.

Cabe agora analisar a cota de respon-
sabilidade do Centro Espírita com relação
ao médium ausente. A liberdade dada pelos
dirigentes, permitindo que compareça à ins-
tituição quando assim desejar, sem discipli-
namento de suas atividades mediúnicas e
sem conduzi-lo a outras tarefas de natureza
assistencial, tão necessárias para melhorar
sua sintonia com o plano invisível, é um pro-
cedimento que merece reflexão. Todos so-
mos livres para decidir quanto ao próprio
destino, mas nossa liberdade de ser e de
agir tem limites quando se trata da institui-
ção que nos acolhe e do fato de fazermos
parte de uma equipe. Há regras a serem
respeitadas. Será de bom alvitre constar do
Regimento Interno da Casa a exigência de
o médium a ela filiado, além de participar
das atividades mediúnicas, seja também co-
laborador em outras de natureza não-
mediúnica, onde terá oportunidade de con-
tato com a carência e a dor dos seus seme-
lhantes. Diz o simpático orador carioca Raul
Teixeira:

“Vemos tantos médiuns preocupados em
ouvir o gemido do Espírito desencarnado e
não ouvem os gemidos dos encarnados”. [5]

Continua no próximo número...

Uma homenagem ao nosso poeta AmadeuUma homenagem ao nosso poeta AmadeuUma homenagem ao nosso poeta AmadeuUma homenagem ao nosso poeta AmadeuUma homenagem ao nosso poeta Amadeu
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A Mestra Divina
“Estai, pois, firmes…” – Paulo. (Efésios, 6:14)

Arrancando-nos ao reduto da delinquência, e arrebatando-nos ao inferno
da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, concede-nos o
Senhor a mestra divina, que, apoiada no tempo, se converte na enfermeira de
nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino.

Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilace-
ramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos
cárceres do remorso.

Aqui, modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os
desequilíbrios do sentimento, ali traça programas reparadores entre os quais
padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos seme-
lhantes.

Agora, reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se
digladiavam no ódio para que se reconciliem por intermédio de prementes
obrigações, segundo os ditames da natureza; depois constrange à carência
aflitiva, no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos
da avareza e da ambição sem limites, a fim de que retornem ao culto da
verdadeira fraternidade.

Hoje, refaz a inteligência transviada nas sombras, pelo calvário da idiotia,
amanhã, recompõe com o buril de moléstias ingratas a beleza do espírito
que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em feal-
dade e ruína.

Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora.
Incansável na marcha, cria e destrói, para reconstruir ante as metas do

bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a
paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde, no santuário
da experiência.

Semelhante gênio invariável e amigo é a dor benemérita, cujo precioso
poder sana todos os desequilíbrios e problemas do mal.

Recordemos: no recinto doméstico ou na estrada maior, ante os amigos e
os desafetos, na jornada de cada dia quando visitados pela provação que
nos imponha suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito e, sorrindo
para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade,
aceitando a lição.

(CEIFA DE LUZ: Francisco Cândido Xavier/Emmanuel, FEB)

ATUALIDADE
647. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo,

ensinado por Jesus?
“Certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com

os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário
deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Demais, a lei natural abran-
ge todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei.
Aos homens são necessárias regras precisas; os preceitos gerais e muito vagos
deixam grande número de portas abertas à interpretação.”

648. Que pensais da divisão da lei natural em dez partes, compreendendo as
leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade,
progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade?

“Essa divisão da lei de Deus em dez partes é a de Moisés e de natureza a
abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la,
sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos
outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se
considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que
faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as
outras.”

(O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Ed. FEB)

Frase do mês
“Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos,
esses são os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que

este lhes indicou para chegarem até Ele”
Santo Agostinho

Entrevista com
Adenauer Novaes

Tema: O psiquismo humano e a mediunidade

Pergunta: Existe relação entre as pessoas
que possuem DDA (Distúrbio do Déficit de
Atenção) e a Mediunidade?

Adenauer: O Transtorno de Déficit de
Atenção (TDA) com ou sem Hiper-ativida-
de (TDAH) não está relacionado com a
mediunidade. O sintoma principal, em am-
bos os casos, é a dificuldade em se con-
centrar ou focar um objeto específico na
atenção. A consciência se volta para um
novo objeto quando cessa o interesse pelo
anterior. Há uma alternância de interesses,
prejudicando o grau de concentração do
indivíduo. Com hiper-atividade, aparece
outro sintoma que é a aceleração psicomo-
tora, denunciando ainda mais a dificulda-
de de concentração. O transtorno costuma
aparecer na infância, dificultando a apren-
dizagem e a sociabilidade. No adulto, den-
tre outros prejuízos, dificulta seu interesse
e definição profissional.

Pergunta: O que realmente signif ica
psiquismo e qual sua relação com a
mediunidade ostensiva?

Adenauer: O termo psiquismo significa
mente ou aparelho psíquico. É uma desig-
nação comum em psicologia que se refere
ao conjunto das funções psíquicas, englo-
bando tudo que se refere à subjetividade e a
motivação. Em termos espíritas, é um órgão
funcional do perispírito que possui, além de
outras, a função de ordenar as emoções, pen-
samentos e idéias. Desempenha importan-
tes funções ligadas à cognição e ao coman-
do da vida relacional. A mediunidade é o meio
de comunicação interdimensional de que se
servem os espíritos encarnados e desencar-
nados. Quando ostensiva, apresenta inequí-
vocas demonstrações de veracidade no que
apresenta. A mediunidade necessariamente
decorre da existência do psiquismo, pois, é
através da mente que os fenômenos mediú-
nicos se dão. Mentes distintas operam flui-
dos para a ocorrência da comunicação
mediúnica. O psiquismo, ou mente, é impres-
cindível à ocorrência do fenômeno
mediúnico. Quando digo mente, não me re-
firo exclusivamente à do desencarnado. O co-
nhecimento adequado do funcionamento da
mente humano proporcionará melhor com-
preensão ao fenômeno mediúnico. Não exis-
tem fenômenos mediúnicos sem a utilização
da mente. Não são excludentes os fenôme-
nos psíquicos dos mediúnicos.

Pergunta: Até que ponto os registros do
passado no psiquismo humano influenci-
am em nossas atitudes sem que possamos
tomar conhecimento, cometendo erros?

Adenauer: As experiências pregressas,
gravadas no perispírito, interferem sublimi-
narmente nas emoções, pensamentos e
atos humanos. Os erros cometidos interfe-
rem tanto quanto os acertos. Não são os
erros do passado que provocam novos er-
ros. Novos erros são cometidos por conta
da ignorância em que ainda nos encontra-
mos. A educação na presente encarnação,
os exemplos percebidos, o trabalho em fa-
vor do bem pessoal e coletivo, a busca pelo
aprimoramento e crescimento pessoal, são
fatores que contribuem para que não co-
metamos mais erros. Todo passado huma-
no é revestido de ignorância e esta não
deve conduzir à culpa. Devemos ressignifi-
car aquilo que temos consciência que fize-
mos de errado, perdoando-nos e não fa-
zendo mais.

(parte de entrevista publicada no site
www.cvdee.org.br)
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Ciência EspíritaCiência EspíritaCiência EspíritaCiência EspíritaCiência Espírita
Campo mental e transcomunicação

Nossa organização mental requer estu-
dos muito extensos. Tem o psiquismo de
profundidade, o psiquismo de superfície,
determinando pelas condições materiais e
físicas, que é o nosso ego, a nossa perso-
nalidade – e tem o nosso grande eu, o self,
com os elementos dos nossos arquivos que
formam parte do inconsciente profundo as-
sim como o inconsciente mais periférico.
Em registros feitos por ressonância mag-
nética e tomografias de pósitrons, que são
muito específicas, observou-se que em de-
terminadas situações, principalmente em
orações e meditações apareciam registros
de determinadas ondas cerebrais do indi-
víduo com mais eficiência, demonstrando
mais dinâmica, mais trabalho. Temos um
professor indiano da Universidade de San
Diego, na Califórnia – Ramanchandran –
que faz estudos muito interessantes neste
sentido sendo considerado um dos gran-
des psiquiatras e neurologistas.

A transcomunicação hoje é um fato. Os
aparelhos de TV já registram algumas ima-
gens interessantíssimas, mas não com mo-
vimentos. Mas de futuro nós vamos ter com
movimento. Já estamos bem desenvolvi-
dos porque esta transcomunicação instru-
mental já vinha através dos gravadores.
Houve uma época que foi um chamamen-
to de atenção, na época de 60 e 70. De-
pois apareceu o Spiricom, através do qual
mostrou-se vozes sintetizadas que vinham
do além. Esclarecemos que a sensibilida-
de ectoplásmica do médium influi para seu
efeito, mas não é indispensável. No futuro
iremos ter imagens com mais perfeição,
com eletrônica mais desenvolvida, com
compreensão científica mais adequada sem
a apelação do “mistério” ou do “ocultis-
mo”. O processo da transcomunicação ins-
trumental vai afirmar a transcomunicação
mediúnica.

Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, outubro 2007.

Mensagem mediúnica
Amigos queridos
Parte de nossa existência é dedicada a

experiências supérfluas. Não por maldade,
mas por desconhecimento.

Aproveitar melhor o tempo é dar à nos-
sa vida um cunho de Amor e Trabalho é ta-
refa urgente. O tempo! Ah! O tempo! Ele é o
grande amigo de todos nós. Ajuda-nos a es-
quecer, a perdoar e amadurecer.

Tentar fazer diferente do que até hoje fi-
zemos. Fazer de todos os dias um mananci-
al de estudos e trabalhos renovadores, uma
arena onde o espetáculo é e sempre será a
Caridade verdadeira.

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Janeiro de 2011

DOMINGO – MANHÃ – 09h
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
02 O ano se inicia. Tempo de reflexão. Cleibiu Elias de Alice

Wanderley Lima Souza  Leal
09 Relações de simpatia e antipatia entre Alberto Milhomens Francinete Risemir

os espíritos. Maria Eugênia Costa França
L.E,Q. 291 a 303.

16 Necessidade da caridade segundo Maria Luiza Inês Jeilda
São Paulo. Lourdes Jordão Marques  Xavier
EsE, Cap. XV, itens 6 e 7.

23 Tema Livre Allan de Souza Ivone Edson Jr.
Valmir Freitas Maria

30 Madre Tereza - 100 anos de amor. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09h
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
03 Propostas para o ano que se inicia. Eduardo Jr. Francinete -

.Ivete Zampa  Costa -
10 Ação dos espíritos nos fenômenos Fernanda Portugal Dalva Maria

da natureza.  Inês Marques Correa Joaquina
L.E, Q.536 a 540.

17 Oração dominical. Marly Campos Elias de Dalva
EsE, Cap. XXVIII. Francinete Costa  Souza Prado

24 Os espíritos durante os combates. Regina Ferreira Francisca Marília
L.E, Q. 541 a 548. Maria Cecília Brilho Portela

31 Reuniões espíritas. Eduardo Ferreira Lúcia Severino
EsE, Cap. XXVIII, itens 4 a 6. Edneide Silva Helena  Francisco

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
05 Posse da nova diretoria. Wantuil Castro Ivete -

Eduardo Ferreira  Zampa -
12 Observai os pássaros do céu. Fábio Ferreira Claudia Sérgio

EsE, Cap. XXV, itens 6 a 8. Roberto Maia Costa  Inácio
19 Nosso Lar. O livro - O filme Paulo Goulard Creusa -

Allan de Souza Branco -
26 Não vos afadigueis pela posse do ouro. Osmar Fernandes Marylin Cláudia

EsE, Cap. XXV, itens 9 a 11. Creusa Branco Oliveira Costa

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09h
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
06 Escala espírita. Sonia Rosário Maria Maria

L.E, Q. 96 a 113. Francinete Costa Cecília Lúcia
13 A desgraça real. Maria Inês Ana Risemir

EsE, Cap. V, item 24. Gilésia Pieroni Eller França
20 Progressão dos espíritos. Sebastião Amorim Lúcia Fátima

L.E, Q. 114 a 127.  Inês Marques Helena Cristina
27 A melancolia. Helena Lima Elizabeth Rosária

EsE, Cap. V, item 25. Rosane Peixoto Medina Maria

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
07 Meu reino não é desse mundo. Ricardo Teixeira Nilbe -

EsE, Cap. II, itens 1 a 3. Alan Faria Brilhante -
14 Influência oculta dos espíritos em Ivonete Coelho Ingrind Ana Maria

nossos atos e pensamentos. Nilbe Brilhante Tagomori Sanches
L.E, Q. 456 a 452.

21 A realeza de Jesus. Domingos Vaz Alan -
EsE, Cap. II, item 4. Marlene Macedo Faria -

28 Afeição que os espíritos dedicam a Fernanda Portugal Ricardo Ivonete
certas pessoas. Marilene Soares Teixeira Coelho
L.E, Q. 484 a 488.

Fazer das sucessivas exis-
tências a eterna escola de
Deus.

Parte de cada um de nós detém em seu
âmago o gérmen do Criador. Urge que nos
deixemos envolver totalmente pelo Seu
Amor, para que a outra parte, aquela consti-
tuída do homem velho, também seja
compelida a se modificar e progredir.

Novos homens, novos odres, novos
desafios!

É o que o Pai espera de seus filhos!
Paz!

(Carlos André)
Recebida em reunião médium  Nadja

Biblioteca &
Sala de leitura

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

as Reuniões Públicas.
O cadastro é totalmente grátis.

Precisamos apenas de uma foto, cópia
de endereço e telefone para contato.
Visite-nos, teremos sempre um livro

para seu conforto e orientação.

“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”

Errata: na mensagem mediúnica “Ami-
gos do bem”, da pagina 08, do boletim
nº 130, mês de dezembro o correto é:
Psicografada em reunião mediúnica- 24/
10/02 – médium Clélia Rangel


