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VISITAS EXTERNAS 

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

EDITORIAL 
Recomeçando 
    Inicia um novo ano, quantos planos já fizemos e faremos. Dia-
riamente, Deus nos proporciona novas oportunidades, mas,  pe-
queninos que somos, ainda esperamos um novo ano para recome-
çar, para se dar oportunidades, para mudar. Fazemos escolhas, e 
elas precisam nos esperar, até que estejamos aptos para reco-
meçar. 
    Mas nós, que já fizemos  algumas escolhas, já decidimos por 
nossa religião, que já decidimos pela Casa Espírita para frequen-
tar, que já abraçamos a Causa ,  precisamos tomar decisões ur-
gentes, precisamos operar mudanças. 
    Mudanças para melhor, no pensar e no agir de cada um, são 
decorrentes de esforço pessoal continuo, e o instrumento encon-
tramos no conhecimento e na compreensão da Doutrina Espírita. 
O Espiritismo deve ser bem estudado e compreendido, e oportu-
nidades não nos faltam. Somente irmos a reuniões doutrinárias 
não nos fará identificar nossos objetivos e compromissos com a 
Casa e a Causa Espírita.  
     É fundamental que saibamos bem o que é o Espiritismo e quais 
são suas propostas, assim poderemos compreender a influencia e 
as mudanças que deverá provocar em nós. Da mesma maneira, de-
vemos entender o significado e a importância que a Casa Espírita 
tem para nós, para que identifiquemos os nossos compromissos 
pessoais com a Casa e assim poder cumpri-los.  
     Que seja um novo ano para alguns e um eterno recomeçar pa-
ra tantos outros, que nos dediquemos com responsabilidade a 
nossa reforma intima e ao amparo ao próximo, como diz a canção 
“acolher corações, amar é nosso papel”. 

      Como é bom recomeçar! 
 

”Um Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar 

o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

 

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

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

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

• Grupo de Arte Amadeu Ferretti 
Estudos de arte espírita, teatro e música –  
Sábados, às 19h. 
 

• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - às 15h 
Juventude & pais - às 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 9h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

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

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

• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

Para quem participa ou participou de outro grupo 
de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

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



� Vídeo Divulgação 

As exibições no CELV estão 
de férias. 

A Vídeo Divulgação é um 
projeto que existe há mais de 

sete anos, e que proporciona uma grande 
oportunidade para se conhecer mais a 
Doutrina Espírita, através de palestras, 
seminários e filmes espíritas, todos de 
nossa Locadora. A entrada é gratuita e 
ocorre uma vez ao mês (terça-feira), às 
20h. Todos os meses escolhemos um 
tema diferente para exibir. 

� CELVINHO e sua dica de leitura  

   Trazemos mais um livrinho de história, 
mas não são histórias de nossos dias: já 
tem mais de dois mil anos... São histórias 

contadas pelo Maior 
Amigo das crianças, 
que é Jesus, nosso 
Divino Mestre, que 
também foi criança. 
     Este livrinho que 
apresentamos é de 

Clóvis Tavares: “Histórias que Jesus 
contou”. Nos mostra, aos olhos e ao 
coração, as lindas parábolas que Jesus 
contou ao povo da Palestina, simples, 
educativas e belas. Ele amou os pequeni-
nos de Sua Pátria, do mesmo modo que 
continua amando hoje, com ternura e 
proteção, as crianças do mundo inteiro. 
   Apresente nosso Mestre para todas as 
crianças, não deixe que eles cresçam sem 
conhecê-lO! 

� Sugestão de Leitura 

      Com a campanha da 
FEB, Comece pelo Come-
ço, que tem como objetivo 
difundir o Espiritismo a 
partir do conhecimento de 
sua fonte original, que são 
as obras organizadas por 

Allan Kardec, pseudônimo adotado pelo 
professor Hippolyte Leon Denizard Rivail. 
Apresentamos a dica para este mês “O 
Livro dos Espíritos”, que nos traz os 
fundamentos básicos do Espiritismo. Divi-
de-se em 4 partes: das causas primárias, 
do mundo espírita ou mundo dos Espíri-
tos, das leis morais, das esperanças e 
consolações. Aborda os aspectos científi-
cos, filosóficos e religiosos da Doutrina 

Espírita. Composta por 1019 questões. 

Editado pela FEB, tem 494 pági-
nas, e você pode encontrar em qualquer 
Livraria Espírita. Vale a pena conferir! 

“O Espiritismo deve ser compreendido, para 
entrar em nossas vidas e, transformando-

as, contribuir para a transformação do mun-
do, em um ambiente de convivência frater-

na.” 

Fonte: www.use-sp.com.br 

 

 

 

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

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

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

 

Acesse nosso site www.celv.org.br  

Quer falar conosco, tem sugestões 
ou dúvidas?  

 divulgacao@celv.org.br   
 

Fragmentos de Luz...   

Nosso Irmão 
Se alguém te fala na rua, deitando lamenta-
ção, não passes despercebido, escuta, que é 
nosso irmão. 
Ouviste o parente em casa, gritando em voz 
de trovão, não te aborreças por isso, tolera, 
que é nosso irmão. 
Transformou-se o companheiro... 
Agora, rixa, brigão. 
Não te afastes, nem censures, suporta, que é 
nosso irmão. 
O amigo a quem mais estimas ofendeu-te sem 
razão... 
Não te dês ao derrotismo: perdoa, que é nosso 
irmão. 
Padece e chora o vizinho problema em profu-
são, não te demores no auxilio; 
Coopera, que é nosso irmão. 
Enxergaste o pequenino, sem roupa, sem lar, 
sem pão. 
Não permaneças de longe, acolhe, que é 
nosso irmão. 
Viste o doente sozinho no braseiro da aflição; 
Não percas tempo em conversa, socorre, que 
é nosso irmão. 
Tiveste do adversário pedradas de ingratidão... 
Calando, segue servindo; 
Desculpa, que é nosso irmão. 
A quem te peça um favor, embora dizendo 
“não”, sem grita e sem aspereza, atende, que 
é nosso irmão. 
Diante de todo aquele que sofre na provação, 
o Cristo pede em silêncio: - “Ampara, que é 
nosso irmão”. 

Casimiro Cunha 

Do livro: "Caridade". Chico Xavier. 
 
... & Verdade 
 
O Espiritismo e o futuro do Brasil 
 
Qual o futuro do Espiritismo cristão no 
Brasil, a seu ver? 
- “Os espíritos amigos sempre nos dizem que 
o Brasil está destinado a grandes realizações 
na vivência do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Deste modo, é de esperar que 
tenhamos no Brasil, a civilização cristã do 
futuro, sem qualquer menosprezo a outras 
nações igualmente cristãs. Mas sendo o Evan-
gelho de Cristo, especialmente uma norma de 
vida, no Brasil esta norma vem sendo observa-
da nos procedimentos de vida de seu povo, 
que procura cultuar a fraternidade cristã, com 
assistência recíproca, com a paz e com a 
segurança de todos cada vez mais”. 

Francisco Cândido Xavier. 
Pergunta e resposta extraídas da entrevista concedi-

da pelo saudoso médium de Pedro Leopoldo, aos 
dirigentes do programa radiofônico da Comunhão 
Espírita Cristã, “Ondas de Luz”, na Rádio Difusora 

de Uberaba. 
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“A leitura é o caminho mais impor-
tante para a educação da criança”. 

“É indispensável manter o Espiritismo qual 
foi entregue pelos mensageiros divinos a 
Allan Kardec, sem compromissos políticos, 
sem profissionalismo religioso, sem 
personalismos deprimentes, sem pruridos 
de conquista a poderes terrestres 
transitórios.” – Bezerra de Menezes. 



����Diretoria de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE 
Agradecemos aos Srs. Associados e 
frequentadores do CELV, e lembra-
mos quanto são importantes suas 
doações, para que possamos atender 
às famílias acolhidas por nossa Casa. 
   Em novembro/2011, recebemos: 
243 kg de alimentos, 2230 peças de 
roupas,  101 pares de calçados,  47 
bolsas / cintos,  107 materiais de 
higiene e limpeza, 120 outros donati-
vos:  e R$  136,70 (doações em espé-
cie).  No Bazar foram arrecadados 
R$1249,50. 
 
����Confraternização com as famílias 
assistidas/2011 
   O DAPSE agradece pela colaboração de 
todos àqueles que contribuíram de algu-
ma forma para a realização da Confrater-
nização com as famílias assistidas. Neste 
ano foram mais de 130 crianças apadri-
nhadas. 
 

Atenção: Coordenadores e Diri-
gentes: “Termo de Adesão”  
   A Diretoria do CELV lembra a ne-
cessidade e obrigatoriedade do pre-
enchimento anual do Termo de Ade-
são ao Serviço Voluntário 
(conforme Lei do Serviço Voluntário 
nº 9608 de 18 de fevereiro de 
1998). Procurem a Diretoria ou pe-
guem as fichas na Livraria, e orien-
tem seus companheiros para o devi-
do preenchimento. Lembramos que 
todos devem assinar o Termo, os 
antigos voluntários, bem como aque-
les que chegam agora para nos auxili-
ar. O termo deve ser atualizado 
anualmente no mês de janeiro, de 
acordo com o Estatuto (capítulo 3, 
artigo 9º, item F). 
 
 

����Está no estatuto 
São direitos dos associados 

CAPÍTULO III 

Art.7º. São direitos dos associados, 
em geral, no pleno gozo dos mesmos: 
a) assistir reuniões públicas; 
b) assistir às reuniões privativas, 
quando convidados; 
c) frequentar a sede e gozar dos be-
nefícios previstos nas normas estatu-
tárias e regimentais; 
d) receber um exemplar do estatuto; 
e) recorrer, em carta, à Assembleia 
Geral, caso tenha sido negada a sua 
efetivação pela Diretoria Colegiada. 
 

Art. 8º. São direitos dos Associados 
efetivos: 
a) tomar parte e discutir os assuntos 
apresentados nas Assembleias Gerais 
(AG); 
b) votar e ser votado para cargos ele-
tivos; 
c) propor novos associados; 
d) requerer convocação da Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE); 
e) apresentar uma chapa completa, 
para concorrer à Diretoria Colegiada, 
de acordo com o ART. 21º e Conselho 
Fiscal, de acordo com o ART. 20º, e 
que deverão ser registradas na secre-
taria do CELV, por escrito, no prazo 
mínimo de 20 (vinte) dias antes da 
Assembleia Geral que os elegerá; 
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Parabéns pra você, nessa Parabéns pra você, nessa Parabéns pra você, nessa Parabéns pra você, nessa 
data querida...data querida...data querida...data querida...    

Sabe qual o dia mais importante do ano? 
O dia do seu aniversário! Celebre a vida, agra-
deça a Deus por esta oportunidade, sorria, 
abrace. Aproveite este momento para ser 
feliz, a felicidade é feita de momentos ines-
quecíveis. Feliz aniversário! 
 

JANEIRO 
1  -  Juci da Silva Gomes    
3 - Elisabete Sales Conceição da Costa    
3 - Osvaldo Barbosa de Souza Junior    
13 - Carla Cristiane Eurico Freitas    
13 - Everaldo Ribeiro Gomes Junior    
14 - Maria Inês Cardoso de Oliveira    
16 - Antônio Ferreira Guimarães Filho    
16 - Nathália Del Rey Leal    
17 - Maria Natalia da Cruz    
17 - Sandra dos Santos    
19 - Inês Marques de Souza    
20 - Alan Cesar Pinto Faria    
20 - Vania Seixas da Silva Oliveira e Silva    
22 - Cátia Martins 
23 - Pedro Lázaro    
26 - Simone Brilho Augusto Bastos    
29 - Josélia Pereira Bento    
29 - Nelson Gabriel dos Santos    
30 - Glória de Menezes Doric 

����Você precisa conversar? 

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

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

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

 

Joanna de Ângelis 

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

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

Aviso aos associados 
 

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

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 

Diretoria Colegiada do C. E. Luz e Verdade  - (2011 – 2013) 



�Estudos de Verão  
na ABENA / Janeiro - 2012 
Vai acontecer aos domingos, às 
10h. Tema: “Renovando-se para a 
nova era” 
     Dia 08/01 - “O enigma da 
consciência”, com Edyr Moreira 
Alves. Dia 15/01 – “O pensamen-
to criador em nossa vida”, com 
Maria Emilia da G. Tourinho e 
Júlia da Gama Tourinho. Dia 
22/01 – “Projeções telepáticas”, 
com Luis Mauricio dos Anjos. Dia 
29/01 – “O poder maior: a vinda 
de Jesus”, com Luzia Mathias.  
     O endereço da Associação 
Beneficente Espírita Nazareno 
é: Rua Sólon Botelho, 480 – Cam-
po Grande (subir a Rua Pontes 
Leme) – Tel.: 3394-0396 / 3394-
5607 – haverá transporte gratui-
tamente, saindo da Rua Pontes 
Lemes, ao lado da Guandu Veícu-
los, das 09h às 9h45h.  
 
�Comemoração 24º aniversário 
do GECOJ 
 
    Convida a todos para a pales-
tra de aniversario, que será rea-
lizada no dia 02 de janeiro, ás 
20h. O convidado será Francisco 
Luiz Tavares (Grêmio E. Irmã 
Sheila), cujo tema exposto será: 
Dimensões Espirituais do Centro 
Espírita. 
     O Grupo E. Coração de Jesus, 
fica á Rua Senador Jose Guio-
mard, 02 – Parque São Pedro, 
Campo Grande. Tel. 3158-3538 – 
gecorej@hotmail.com  
 
�Comemoração 63º aniversário 
do C.E. Apostolo Estevão 
    Tem o prazer de convidá-los 
para a comemoração de aniversá-
rio, que será realizada no dia 08 
de janeiro, ás 10h. O convidado 
será Maxwel Pinheiro, cujo tema 

exposto será: “Companheirismo e 
fraternidade trabalho Espírita. 
    O CEAE, fica á Rua Alberto de 
Oliveira, 365 – Santíssimo. Tel. 
2301-5582.  
 
�Convite para cantar no  
Coromeerj 
 

    Mais uma COMEERJ está se 
aproximando (18 a 22/02/12) e 
nossas atividades estão ficando 
mais intensas. E uma, entre as 
diversas atividades, é o corome-
erj (Coral da Comeerj) que está 
começando a se preparar para 
nos presentear com belíssimas 
canções interpretadas com o má-
ximo de carinho.  
     Por isso estamos convidando 
você, que participa ou participou 
de algum grupo coral e até mes-
mo você que nunca participou, 
mas que tem uma vontade enor-
me de fazer parte de um. Nossos 
encontros ocorrerão todos os 
sábados a partir do dia 
07/01/2012 até a COMEERJ, 
das 19 às 21h no Centro Espírita 
Isaac Lima (calçadão de Campo 
Grande) mais informações com 
Tonni Nascimento, Tel. 9338-
0449 
 
� Procurando uma Casa Espíri-
ta 
    Se você precisa de saber um 
endereço de alguma Casa Espíri-
ta ou deseja descobrir 
se existe alguma em um determi-
nado bairro do Rio de Janeiro, é 
só acessar o site do CEERJ, 
www.ceerj.org.br   
     Basta selecionar a cidade e o 
bairro e veja a relação das Casas 
Espíritas da região.Se você não 
encontrar a Casa Espírita que 
procura, envie um e-mail para 
icom@ceerj.org.br ou para nós do 
CELV, divulgacao@celv.org.br       

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
����Evangelização da Família / DEF 
    A evangelização infantil, dos pais e da 
juventude, que acontece todos os 
sábados, está em recesso, e retornará no 
dia 04 de fevereiro, primeiro sábado. 
         Aguardamos a família espírita neste 
ano para apertar mais este laço.  

 
“O melhor é viver em família, e família 
feliz é família com Jesus, evangelize!” 

 
A Evangelização nas reuniões 
doutrinárias 
    O DEF informa aos trabalhadores e 
frequentadores do CELV, que a 
Evangelização nas reuniões se encontra 
em recesso, só retornando em fevereiro. 
Portanto as crianças ficam sob a 
responsabilidade de seus pais ou 
responsáveis, neste período. 
 
����Convite para voluntários: Depto 
de Multimeios – DMM 
    A equipe do DMM faz um apelo para 
que novos voluntários auxiliem nesta 
tarefa. Se você deseja fazer parte desta 
equipe, na limpeza e manutenção de 
nossa Casa, os encontros sempre 
acontecem a cada quinze dias.  
No mês de janeiro os encontros 
serão nos dias 06 e 20, sempre às 
08h. Participe, colabore!  
  
Agradecimentos do DMM 
   O Departamento de Multi Meios 
agradece a todos os voluntários que 
durante o decorrer do ano de 
2011 colaboraram doando  o 
seu precioso tempo, para que todos nós 
tivéssemos em nossa Casa Espírita um 
ambiente limpo e harmonioso, e 
esperamos que o ano de 2012, possamos 
continuar a contar com a colaboração 
dos atuais e futuros queridos voluntários.  
 
����Retorno dos Grupos de Estudos / 
CELV 
Grupo de Iniciação – não está em 
recesso; 
Gelco – aos domingos, retornará dia 
29/01, às 10h30min. Das segundas-feiras, 
retornará dia 30/01, às 20h. Para os 
iniciantes no Livro dos Espíritos, devem  
fazer inscrição, fichas na Biblioteca; 
Gelcom I (Obras Manoel Philomeno) - 
terças-feiras, retornará dia 10/01, às 18h; 
Gelcom II (obras de André Luiz) – 
Sábados, retornará dia 25/02, às 
16h30min; 
ESDE´s e EADE`s – retornam a partir do 
dia 15/01, em seus respectivos dias e 
horários da semana;  
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Notícias do Movimento Espírita 



 
 

Jovens Voluntários... 
DOAÇÃO DE SANGUE 

 
       No último dia 11 de dezembro, tivemos a oportuni-

dade, nós do CELV, de participar de mais um momento especial que a casa 
proporciona. Reunimo-nos em caravana e partimos em direção ao HEMO-
RIO (Instituto de Hematologia do Rio de Janeiro) para doar sangue. Dentre 
as múltiplas ocasiões de trabalho e caridade que o Centro convida, esse, 
assim como todos os demais, nos traz a alegria infinita de estar ajudando a 
salvar vidas e a cumprir os ensinos de Jesus, quando dizia “dai de graça o 
que de graça recebeu”, “daí sem esperar coisa alguma em troca”, e tudo o 
mais referente à caridade e à humildade se faz presente em nossas ações 
no bem. Nesse ato em particular, simples e de muito valor, doamos o que 
Deus nos concedeu, não sabemos para quem irá a doação e o receptor 
não sabe quem foi o doador, no entanto todos nos irmanamos no grande 
ideal de irmandade preconizado pelo Mestre da Galiléia. Lamentamos a-
penas o fato de um ato tão simples e rápido ser pouco praticado, em pro-
porção às necessidades da população. Ouvimos da diretoria do HEMORIO 
o apelo para que incentivássemos outras pessoas a doar, a grande carên-
cia dos hospitais públicos e o sofrimento das pessoas em filas à espera de 
doadores. E é tão simples. Basta ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 
quilos e estar bem de saúde. O HEMORIO fica na Rua Frei Caneca, 8, atrás 
do Hospital Souza Aguiar, e funciona todos os dias, inclusive domingos e 
feriados.  
      Em 2012 continuaremos dedicados a esta tarefa de amor. Fique atento 
às nossas divulgações e participe!  

Eduardo Ferreira 

 
“Ao encerrar o dia o ser humano deve se indagar se fez todo o bem que podia”  

Allan Kardec 
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JOVENS ANIVERSARIANTES 
03/01 – Mikeilla Fernandes 
04/01 - Lucas Aleixo 
09/01 - Pedro Peixoto 
18/01 - Yan Oliveira 
19/01 – Gabriel Angelo 
24/01 – Matheus Queiroz 
25/01 – Letícia Algarte 

 

 
 
 
 

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

WWW.polo6.net  

A evangelização da Mocidade e dos Pais está em recesso. Retornará no 
sábado, dia 04 de fevereiro/2012. 

 
Atenção Mocidades e Pais Espíritas, participem dos  

ESTUDOS DE VERÃO. 
Vai acontecer aos sábados, as 17h. 
dia 28/01 será na Congregação Espírita 
dia 04/02  no CELV 
dia 11/02 no Isaac Lima  



Aos Espíritas Artistas 
 
       É com muita alegria, muitas canções, Happy Hour, lançamentos de CD, apre-
sentações de teatro e dança... que termina o ano de 2011. Vivemos momentos de 
muita criação, de acertos, de trocas, mas a Arte Espírita, se estabelece e é uma 
realidade em nosso Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vivemos um 
momento de reconhecimento desta Arte que evangeliza, que consola e orienta.  
       Em dezembro, nós do GAAF tivemos a oportunidade maravilhosa de prestigiar 
o aniversario de 15 anos do CORESC (Coral Espírita de Santa Cruz), que é a união 
de companheiros de várias Casas daquela região. Na ocasião estivemos envolvi-
dos em muita alegria, emoções, fraternidade. Lá também estiveram para prestigiar 
o Corengo(Realengo), o Coroudeb(Bangu) e o Corogran(Campo Grande), que atra-
vés de seus representantes, abnegados colaboradores, foram também responsá-
veis pela trajetória do Coresc. A Carla Giori deixamos aqui registrado nosso imenso 
carinho, por sua dedicação, determinação e amor ao que faz, por tantos anos dedi-
cados a este Grupo, que canta, encanta e alivia a dor de tantos que sofrem, através 
do belíssimo trabalho com suas vozes e suas vibrações. Parabéns Coresc, que 
Deus abençoe a todos! 
 Parabenizo também aos grupos de estudos e ao teatro do GAAF, do 
CELV, que fizeram uma belíssima apresentação na confraternização de nossa  
Casa, no domingo dia 18/12, ocasião que pudemos apreciar apresentações musi-
cais e teatrais, muito ensaio e dedicação que resultaram em uma tarde muito agra-
dável e emocionante. 

Marylin Oliveira 
 

Últimos momentos de 2011 
 
 
 

Coresc  
  15 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lançamento, em 17/12/11,                 GAAF prestigiando o aniversario 
CD "Sonho das Águas",            do CORESC 
do Vozes e Acordes. 
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[...] Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: “Trabalhemos juntos e unamos os nossos 
esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra”, porquanto o Senhor lhes 
dirá: “Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos 
ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra!” - O Espírito de Verda-

de (Cap. XX, item 5 – “Os obreiros do Senhor” – O Evangelho segundo o Espiritismo – Allan Kardec.) 

       O ano de 2011, ficou marcado 
por uma canção, que “cantarolamos”, 
em grupo, nas reuniões doutrinárias, 
em alguns estudos... que nos fala de 
começar com um passo, que mesmo 
pequenino, faz muita diferença, que 
fala da coragem que precisamos ter 
para melhorarmos, para perdoar. En-
tão recomeça um novo ano, e dedico 
a você que quer recomeçar, que quer 
perdoar, esta canção. Se desejar 
ouv i r  o  mp3 acesse  ht tp : / /
www.acervoespirita.com.br/ ou nos 
peça por email. Dê o passo. 
 

 
O Primeiro Passo 

André Pirola (Grupo Bem) / ES  
 
O primeiro passo 
Pode se dar hoje 
E tudo será Luz 
Que vai te acompanhar 
 
O primeiro passo 
Mesmo pequenino 
É sempre um gigantesco 
Poder de transformar 
 
O primeiro passo 
É um marco de passagem 
Um ato de coragem 
De quem quer acertar 
 
O primeiro passo 
Deve vir de dentro 
Então o sofrimento 
Começa a aliviar 
 
Perdoar alguém 
Amar alguém 
Se amar também 
É o passo! 
 
Perdoar alguém 
Amar alguém 
Fazer o bem, dê o passo!  



EM BUSCA DE JESUS 

Necessidade da caridade, segundo S. Paulo 
 
6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos 
homens e a língua dos próprios anjos, se eu não 
tiver caridade, serei como o bronze que soa e um 
címbalo que retine; -ainda quando tivesse o dom 
de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e 
tivesse perfeita ciência de todas as coisas; ainda 
quando tivesse a fé possível, até o ponto de trans-
portar montanhas, se não tiver caridade, nada 
sou. - E, quando houver distribuído os meus bens 
para alimentar os pobres e houvesse entregado 
meu corpo para ser queimado, se não tivesse cari-
dade, tudo isso de nada me serviria. 
A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a ca-
ridade não é invejosa; não é temerária, nem preci-
pitada; não se enche de orgulho; - não é desde-
nhosa; não cuida de seus interesses; não se agasta, 
nem se azeda com coisa alguma; não suspeita mal; 
não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila 
com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo es-
pera, tudo sofre. 
Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a 
caridade permanecem; mas, dentre elas, a mais 
excelente é a caridade (S. PAULO, 1ª Epístola aos 
Coríntios, cap. XIII, vv. 1 a 7 e 13.) 
7. De tal modo compreendeu S. Paulo essa grande 
verdade, que disse: Quando mesmo eu tivesse a 
linguagem dos anjos; quando tivesse o dom de 
profecia, que penetrasse todos os mistérios; quan-
do tivesse toda a fé possível, até ao ponto de 
transportar montanhas, se não tiver caridade, na-
da sou. Dentre estas três virtudes: a fé, a esperan-
ça e a caridade, a mais excelente é a caridade. Co-
loca assim, sem equívoco, a caridade acima até da 
fé. É que a caridade está ao alcance de toda gente: 
do ignorante, como do sábio, do rico, como do 
pobre, e independe de qualquer crença particular. 
Faz mais: define a verdadeira caridade, mostra-a 
não só na beneficência, como também no conjun-
to de todas as qualidades do coração, na bondade 
e na benevolência para com o próximo. 
(O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap XV, it. 6 
e 7) 
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REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 
Livro dos Espíritos 

NECESSIDADE DA VIDA SOCIAL 
 

766. A vida social está em a Natureza? 
“Certamente. Deus fez o homem para viver em socieda-
de. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras 
faculdades necessárias à vida de relação.” 
 

767. É contrário à lei da Natureza o insulamento absolu-
to? 
“Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a 
sociedade e todos devem concorrer para progresso, auxi-
liando-se mutuamente.” 
 

768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do 
que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sen-
timento algum providencial objetivo de ordem mais ge-
ral? 
“O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso 
possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe 
o contacto com os outros homens. No insulamento, ele 
se embrutece e estiola.” Homem nenhum possui faculda-
des completas. Mediante a união social é que elas umas 
às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-
estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos 
outros, os homens foram feitos para viver em sociedade 
e não insulados. 
 

VIDA DE I N S U L A M E N T O.  VO T O DE S I L Ê N C I O 
 

769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social 
esteja na Natureza. Mas, uma vez que também todos os 
gostos estão na Natureza, por que será condenável o do 
insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao 
homem? 
“Satisfação egoísta. Também há homens que experimen-
tam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprova-
ção? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o ho-
mem se condena a não ser útil a ninguém.” 
 

770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta 
reclusão, fugindo ao pernicioso contacto do mundo? 
“Duplo egoísmo.” 
a) — Mas, não será meritório esse retraimento, se tiver 
por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca 
uma privação penosa? 
“Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a me-
lhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal moti-
vo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de 
caridade.” 
 

771. Que pensar dos que fogem do mundo para se vota-
rem ao mister de socorrer os desgraçados? 
“Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de 
se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o 
bem, obedecendo à lei do trabalho.” 
a) — E dos que buscam no retiro a tranqüilidade que cer-
tos trabalhos reclamam? 
“Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se 
insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham.” 

FRASE DO MÊS 

“Se quisermos progredir, não devemos 
repetir a história, mas fazer uma histó-

ria nova.”   Mahatma Gandhi 



Ciência Espírita 

Clonagem à luz do Espiritismo 

    À luz do espiritismo, a clonagem apresenta uma 
ampliação imensa. Digamos que os horizontes 
científicos ficam um pouco limitados porque  estão 
eferentes exclusivamente ao campo material, e nós, 
espíritas temos um campo que ai além disso pelas 
informações pelas experiências, pelas sessões 
mediúnicas. Tudo isso com a fala dos imortais, nós 
ficamos sabendo e participando que o transplante 
não se limita exclusivamente ao campo material. 
Nós sabemos que o campo material há uma neces-
sidade de alguns exames, ou seja, aqueles exames 
relativos ao sangue, para nós sabermos os grupos 
sanguíneos, as afinidades, as possibilidades materi-
ais. Tudo isso entra com um campo necessário de 
avaliação. Além disso, os órgãos a serem transplan-
tados têm também um período da retirada até a 
chegada no receptor. É outra condição de impor-
tância. Mas, nós espíritas, alargamos o processo 
porque tem um campo a ser considerado nisso 
tudo. É o campo do receptor que é aquilo que nós 
chamamos de campo de efusão perispiritual das 
pessoas. Todos nós irradiamos grandemente com-
ponentes energéticos, não só do perispírito. Tem 
outras coisas também da própria zona física. Irradia 
também do duplo etérico que é uma zona interme-
diária muito importante na organização humana. 
Sobre o órgão transplantado, alguns chegaram até 
a dizer que este não vem com a vitalidade ainda do 
emissor, daquele que está oferecendo o órgão 
porque ele também tem um campo de irradiação. 
Será que este órgão não traz ainda conotações do 
indivíduo? Podemos dizer que sim. Ele traz efusões 
que estão num período de finalização. 

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

 
Mensagem mediúnica 
 A Hora de Mudar 
    Que a paz esteja com todos!  
    Iniciam-se as festividades no planeta Terra, e 
junto à solidariedade de muitos irmãos com o 
compromisso perante a Jesus e a Deus nosso 
Pai, amenizando as dores de irmãos que neces-
sitam do material para fortalecer a alma frágil 
com as dificuldades desta encarnação. 
     Aproveitemos esta atmosfera de amor e 
solidariedade. Vibremos intensamente por este 
Planeta que se renova e fortalece na prece. 
    A união de todos nesta época se faz neces-
sária. Praticar o que se estuda é fundamental 
para evoluir. 
    Doar amor faz parte de um mundo que 
Deus espera que todos os seus filhos vislum-
brem. Encaminhar para o bem e a certeza de 
que o caminho é de luz com Jesus. 
    Vibremos amigos pelas casas de Oração, 
precisam ser mais sensíveis, necessitam sentir 
mais amor, solidarizar com o outro é preciso. 
Jesus trabalha para o nosso desenvolvimento. 
Dá-nos o suporte para que façamos a reforma 
íntima.  
    Não temos mais tempo a perder, é chegada 
a hora de mudar, transformar, caminhar para 
mundo melhores. Amigos não existe a possibili-
dade de ficarmos parados no tempo vivencian-
do o Evangelho de Jesus na teoria, é preciso 
praticar, a prática não só na caridade para com 
o outro, o próximo, ou a família universal, mas 
a prática do Evangelho para cada um, no seu 
íntimo, é preciso deixar esse homem do passa-
do, pois, o novo precisa renascer e fortalecer a 
transformação de nosso lindo Planeta azul. 
   Evoluir irmãos, vamos crescer, estudar e 
caminhar. Glória ao Pai. 

Irmão Damião 
Psicografada em reunião mediúnica no CELV, em 

26/11/2011. 
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“Somos responsáveis pelos desvios mentais que causa-
mos aos nossos semelhantes, devido os nossos trajes”. 

Joanna de Ângelis 

Portanto, se você está trajando uma roupa muito curta, transparente ou 
muito decotada, reflita! Contamos com sua compreensão. 


