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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um voluntário. 
Procure o Balcão de Atendimento 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 
Comportamento 

A violência de todas as gradações conspurca as conquistas 
sociológicas deste século. Irrompe-se em todos os níveis da socie-
dade, manifestando-se em múltiplas magnitudes. Lemos um jornal, 
uma revista; assistimos televisão e a bestialidade é obstinadamente 
difundida, seja pelos noticiários, pelos documentários, seja pelos 
filmes (inclusive desenhos “infantis”), pelos programas de auditório 
cada vez mais obscuros em termos de valores éticos. 

Por quanto tempo teremos que conviver com os aviltantes 
programas de tevê na Pátria do Evangelho? São como “shows” que 
profanam os princípios fundamentais da moral e da ética.  

É imperioso que haja um movimento de conscientização po-
pular robusto, a fim de que ocorra uma alteração na legislação para 
que seja devolvido ao País o culto dos valores morais elevados, vei-
culados pelas emissoras de TV. Uma mobilização popular será ne-
cessária e justa. 

Atualmente, é claro que o conflito fundamental não é mais, 
unicamente, o conflito de classes. Há conflitos de gênero, étnicos, 
religiosos, regionais, por afirmação de identidade sexual etc. Dizem 
os especialistas que estamos na “era da alienação”, do estar sozinho 
e das adesões frágeis, o que facilita a violência. 

 Conquanto seja bastante discutida essa questão, não há 
como tapar o sol com a peneira; não podemos desconsiderar a ne-
fasta influência da tevê na formação das crianças e consequente-
mente em nossos jovens, tanto na erotização precoce quanto na 
antecipação do imaginário social. Hoje isso pode ser considerado 
uma forma de profunda violência. 

É evidente que quem estuda o Espiritismo e pratica seus 
preceitos vê-se melhor instrumentalizado para a vida em sociedade 
nestes tempos atribulados, encontrando conceitos lógicos e racio-
nais para o entendimento da vida numa visão cristã da mesma. Em 
nome de uma pretensa ruptura com a antiga base educacional, mo-
delada nos princípios da austeridade, não podemos abraçar o como-
dismo na tarefa disciplinadora dos filhos, por preguiça ou porque 
não adquirimos as bases necessárias para essa tarefa. Em face dis-
so, não podemos permitir que os nossos frágeis rebentos sejam ma-
rionetes dos processos de (des)educação alienante da mídia televisi-
va.  

Os programas de tevê devem ser mais bem selecionados 
pelos pais espíritas. E o mais importante, a mudança de hábitos co-
meça em nós, os adultos. Se a TV não tem opção, desligue-a. Pro-
cure a leitura útil e edificante, cante, toque, brinque, divirta-se. 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

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

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 20h. 
Terças-feiras – 9 e 20h. 
Quintas-feiras – 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. 
Terças-feiras— 20h 
Quintas-feiras – 20h. 
 
Para quem participa ou participou de outro gru-
po 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 

“Terapia do Amor e do 
Perdão” 
    Este será o tema exibido 
em nossa Casa no mês de 

julho. Palestra proferida na ocasião 
do 5º Congresso Espírita Mundial, em Car-
tagena das Índias, Colômbia, pelo Dr. Al-
berto Almeida, Médico, homeopata e psico-
terapeuta. Palestrante espírita e membro 
da Associação Médico-Espírita do Pará. 
     O vídeo “Terapia do Amor e do Perdão” 
vai tratar dos seguintes temas, muito atu-
ais: 
- Culpa e mágoa perante a Lei de ação e 
reação; 
- Psicoterapia do perdão; 
- Expiação e reparação; 
- Casos reais em TVP. 
 
Exibição: somente terça-feira, dia 17/07/12 

Horário: 20h – Salão do CELV 
Entrada gratuita – Convide os amigos 

 
 CELVINHO e sua dica de leitura  

 
“A cor do coração” 

Adeilson Salles 
 As questões 
que envolvem o pre-
conceito são sempre 
atuais e devem ser 

tratadas o mais cedo possível, pois é na 
consciência infantil que está a base de toda 
a vida adulta. O autor trata deste tema, 
proporcionando à criança que veja as dife-
renças de forma natural. Sem as limitações 
do preconceito, dedica-se maior atenção às 
questões espirituais, afinal toda condição 
encarnada é sempre transitória, assim 
como toda diferença preconceituosa. So-
mente a ignorância justifica divisão entre as 
pessoas. E que cor tem o seu coração? 

 
Temos de trabalhar a mente infanto-juvenil 
para ver as coisas do mais alto, preparando 
uma nova geração que ame e compreenda. 

 Sugestão de Leitura 
       Nossa dica para esse mês 
é o livro “Alvorada Cristã”, 
livro destinado aos jovens, 
mas que atende também aos 
adultos, porquanto objetiva 
ressaltar a importância da obra 
educativa no aperfeiçoamento 
do bem. 

Valendo-se de contos e crônicas, o 
autor espiritual previne a mente que se abre 
para a vida quanto aos riscos da cólera, do 
desânimo e de outras fraquezas que condu-
zem à imprevidência e aos vícios.  

Exalta a dignificação da justiça, do bom 
senso, da autovigilância e incentiva o cultivo da 
retidão no desenvolvimento da personalidade. 

Editado pela FEB, tem 212 páginas e 
você pode encontrar em qualquer Livraria Es-
pírita. Leia-o! Estude a Codificação Espírita. 
 
 

Avisos da Divulgação: 
 
Biblioteca Espírita do CELV 

Pedimos aos usuários da Biblioteca, 
que, por favor, mantenham suas devoluções 
em dia. O número de devoluções atrasadas é 
muito grande, gerando uma espera aos outros 
usuários. É importante a observação da data 
de devolução. Verifiquem em suas casas, se 
algum livro não está esquecido na estante para 
ser devolvido. 

 
Voluntários para a Biblioteca 

Estamos precisando de voluntários 
para nos ajudar na Biblioteca, nas reuniões 
públicas de domingo. Os interessados estarão 
escalados no mínimo dois domingos ao mês, 
procurem Cleusa Macedo, nas reuniões de 
segunda ou quinta, pela manhã. Deixe seu 
nome e telefone em nossa Livraria ou nos 
mande um email (divulgação@celv.org.br). 

Em nossa Casa Espírita, possuímos 
uma vídeolocadora de vídeos espíri-
tas, que está disponível para todos os 
associados contribuintes e efetivos do 
CELV. Procure a Livraria e se informe. 

 

Fragmentos de Luz... 
 
Preocupação 
 

Não se aflija por antecipação, por-
quanto é possível que a vida resolva o seu 
problema, ainda hoje, sem qualquer esforço 
de sua parte. Não é a preocupação que 
aniquila a pessoa e sim a preocupação em 
virtude da preocupação. Antes das suas 
dificuldades de agora você já faceou inúme-
ras outras e já se livrou de todas elas, com 
o auxílio invisível de Deus (...) trabalhe an-
tes, durante e depois de qualquer crise e o 
trabalho garantirá sua paz (...) Em qualquer 
fracasso, compreenda que se você pode 
trabalhar, pode igualmente servir, e quem 
pode servir carrega consigo um tesouro nas 
mãos. Por maior que seja o fardo do sofri-
mento lembre-se de que Deus, que aguen-
tou com você ontem, aguentará hoje. 

 
André Luiz 

Do livro: Sinal Verde, psicografia de Fran-
cisco Cândido Xavier. 

 
 
 
... & Verdade 
 
Refutação 

 
O Espiritismo se dirige aos que não 

creem ou que duvidam, e não aos que tem 
fé e a quem essa fé é suficiente. Ele não diz 
a ninguém que renuncie as suas crenças 
para adotar a nossa, e nisto é consequente 
com os princípios de tolerância e liberdade 
de consciência que professa. Por esse moti-
vo não poderíamos aprovar as tentativas 
feitas por certas pessoas para converter as 
nossas idéias o clero, de qualquer comu-
nhão que seja. Repetiremos, pois, a todos 
os espíritas: acolhei com solicitude os ho-
mens de boa vontade; oferecei a luz aos 
que a procura, porque com os que creem 
não sereis bem sucedidos; não façais vio-
lência à fé de ninguém, muito mais quanto 
ao clero, que aos seculares, porque semea-
reis em campos áridos; ponde a luz em 
evidência, para que a vejam os que quise-
rem ver; mostrai os frutos da árvore e deles 
dai de comer aos que têm fome e não aos 
que se dizem saciados. 

 
Allan Kardec 

Extraído da Revista Espírita – 1863. 
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Acesse nosso site www.celv.org.br  
Quer falar conosco,  

tem sugestões ou dúvidas?  
divulgacao@celv.org.br 

Ao adquirir qualquer produto  

da Livraria da Casa 

Espírita, você estará contribuindo 
para a Instituição! 

Compre livros na Casa Espírita que 
frequenta. 



 Diretoria de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE 
       

Agradecemos aos Srs. Associ-
ados e frequentadores do CELV e 
lembramos quanto são importantes 
suas doações para que possamos a-
tender às famílias acolhidas por nos-
sa Casa. 

• Em maio/2012, recebemos: 
242 kg de alimentos, 1351 peças de 
roupas, 141 pares de calçados, 34 
bolsas / cintos, 220 materiais de 
higiene e limpeza, outros donativos: 
53  e R$ 147,00 (doações em espé-
cie).  No Bazar foram arrecadados 
R$ 1219,50. Chá de Bebê R$ 641,00. 

 
 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes 
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 Feliz aniversário!  
Celebre a vida, agradeça a 
Deus por esta oportunida-
de, sorria, abrace. 
      Aproveite este momen-
to para ser feliz, a felici-
dade é feita de momentos 

inesquecíveis. Feliz aniversário! 
 

JULHO 
1 - Rosania Vargas dos Santos 
2 - Gizele Pereira A. da Cruz Muzi 
2 - Maria Isabel Pereira Ferreira 
3 - Elizabeth Medina Penha 
4 - Ivone Maria Igreja de Souza 
4 - Rogério Notaroberto da Silva 
5 - Expedita Alves da Silva Moreira 
6 - Juliana Alcantara Mesquita 
6 - Zenilda Soares Santos 
7 - Dilza dos Santos Costa 
8 - Maria Isabel Pinto 
8 - Elizete Maria da Rocha Alves 
8 - Vilma Regina Gomes de Assis 
9 - Sergio de Matos Carvalho 
9 - Simone Cristina G. das Chagas 
11 - Claudia Maria Silva da Costa 
12 - Ricardo Mauricio Muniz Silva 
12 - Marta Sueli Marques Dias 
13 - Raquel de Assis Paulino 
15 - Luís Carlos de Sousa Nunes 
18 - Vilma Gomes Bittencourt 
18 - Lindemberg Dias de Andrade 
18 - Raul Sergio Pereira Pinto 
20 - Luiz Gonzaga de Oliveira 
21 - Lisete Cruz Martins 
22 - Nadja Naira Bastos de Castro 
22 - Rosilene Diniz Silva 
23 - Alcides Ribeiro Cabral 
24 - Cristina Rodrigues 
25 - Ana Maria Rodrigues Eller 
26 - Natalia Marinho Fernandes 
26 - José Fidelis Lima 
29 - Marina Ferreira da Silva 
31 - Malvino Ambrósio Gesteira 

 Você precisa conversar? 

Importante saber 
que, nossa Casa ofe-
rece atendimento 
fraterno a todos os 
que desejam conver-
sar, aliviar o coração, 

aliviar seus momentos de incompreen-
são, de equívocos, e lembrar sempre 
das sublimes palavras, tantas vezes 
repetidas: “Vinde a mim, vós que es-
tais cansados e aflitos e eu vos alivia-
rei. ”Nossas mãos, nossos braços se 
abrem em sua direção para ajudá-lo a 
caminhar com mais fé e esperança. 
Não se sinta sozinho, ou esquecido do 
Pai misericordioso. 

Se precisar, procure este servi-
ço, todos trabalhamos em nome do 
Divino Mestre. Procure o balcão de 
atendimento ou nossa recepção e soli-
cite uma entrevista fraterna. 

 Avisos da Diretoria: 
1 - Se você deseja se tornar um 
Associado, colaborando com nos-
sos compromissos mensais, procu-
re nossa Biblioteca e se informe; 
Do Estatuto do CELV: Capitulo 3 – 
Artigo 6º : 
  Parágrafo 1º. A admissão 
do futuro associado se dará por 
proposta subscrita por um associ-
ado efetivo, em pleno gozo dos 
seus direitos, só sendo concreti-
zada após aprovação em reunião 
da Diretoria Colegiada. 
 Parágrafo 2º. Os associa-
dos contribuirão mensalmente 
com uma quantia igual ou superior 
a 1% (um por cento) do salário 
mínimo nacional, a seu critério. 
2 - Se você acabou de se tornar 
um associado contribuinte, procu-
re a Livraria para receber um 
exemplar do Estatuto do CELV, e 
os esclarecimentos a respeito de 
suas contribuições; 
3 - Se deseja ser excluído de 
nosso quadro de associados deve 
fazê-lo por: 
“por requerimento de sua livre e 
espontânea vontade, mediante 
comunicação escrita do associado 
à Diretoria Colegiada” (Do Esta-
tuto do CELV: Capitulo 3 – Artigo 
10º). 
 

Nossas instalações elétricas... 
 Começamos no inicio no 
mês de junho, a troca de toda a 
parte elétrica de nossa Casa, por-
que o desgaste e o aumento de 
nossas atividades, estava gerando 
um consumo maior de energia, o 
que levou a Diretoria Colegiada a  
tomar esta decisão. Os associa-
dos de nossa Casa poderão ter 
acesso aos gastos desta reforma, 
através de solicitação à Diretoria 
Financeira (Risemir Correa e/ou 
Marilia Vidigal). Contamos com a 
compreensão de todos para even-
tuais transtornos.  

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

da alma, o remédio para as afli-
ções”.    (E.S.E – cap.13) 

Novos Associados Contribuintes 
Agradecemos e saudamos a todos: 

Maio 
Renata Campos Rodrigues, Rogério 
Vinicius Cardoso, Telmo Jose Dias 
Braga. 
Junho 
Fabiana Ottan Araujo de Souza, Fati-
ma Batista de Aguiar, Fernanda Fer-
nandes,João Campos Fragoso, Maria 
Cristina Lopes Cardoso e Maria de 
Fatima Duarte Fernandes. 



Instituições Espíritas  
         (de nossa Região) 

 
Aniversariantes 

29/07/1993 – Núcleo Espírita Léon Denis/ 
Minha Casa. Est. do Moinho, 135 – Campo 
Grande – 19 anos; 
29/07/1967 -  Congregação Espírita Cristã. 
Rua Artur Rios, 388 – Augusto Vasconcelos 
– 45 anos. 

 
Endereços & Programação 

Grupo Espírita Tereza de Jesus (GETJ) 

Estrada do Monteiro, 481, Campo Grande, RJ. 
Tel.: (21)2410-0826 
www.grupoespiritaterezadejesus.wordpress.com  
 
Reuniões Públicas e Passes: quartas-feiras, 
às 9h. Sábados, às 19h15min. Evangelização 
infantil e juvenil: Sábados, às 19h. Evangeliza-
ção infantil e juvenil: Sábados, às 19h. 
 

A campanha continua! 
 
 

Doe agasa-
lhos, meias,  
cobertores... 

 
Doe também 

sorrisos,  
abraços e 
carinhos! 
Colabore! 

 
 

Seja solidário. 
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Notícias do Movimento Espírita 
                

            AGENDA DO CELV 
            Consulte também nossos murais. 
 
 Encontro de Médiuns / CELV 

O Departamento Mediúnico convida 
todos os médiuns de Reuniões mediúnicas e 
da Educação mediúnica, para o encontro no 
sábado, dia 28 de julho – 16h45min. Cada 
grupo fará uma pequena apresentação, infor-
me-se com seu Dirigente. 

A presença de todos é muito impor-
tante! Participem. 

Novo Grupo de ESDE  

Se você acabou de chegar ou deseja conhe-
cer melhor a Doutrina Espírita, temos um 
novo grupo de Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita, que se reúne sempre às terças-
feiras, às 20h. Com abordagens diferentes, o 
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
estuda assuntos diversos com muita dinâmi-
ca, técnica e recursos didáticos apropriados. 
Participe, visite o grupo. Mais informações 
com seus coordenadores: Ana Maria, Marilia 
Vidigal ou Ricardo Teixeira.   

GELCOM  

 O Grupo de Estudo dos Livros Complementa-
res foi criado para um estudo metódico, pro-
gramado e leve, no qual os participantes po-
dem debater e esmiuçar as entrelinhas do 
pensamento espírita superior. Se você estu-
dou ou está estudando as obras básicas 
(GELCO ou ESDE), não perca esta oportuni-
dade. 

• GELCOM I – Estudos às terças-
feiras, das 18h às 19h30min, estudando, atu-
almente, as obras de Manoel Philomeno de 
Miranda. 

• GELCOM II – Estudos aos sábado, 
das 16h30min às 18h. O grupo estuda as 
obras de André Luiz. 

 Convite para voluntários: Depto 
de Multimeios – DMM 

A equipe do DMM faz um apelo 
para que novos voluntários nos auxiliem 
nesta tarefa. Se você deseja fazer parte 
desta equipe, na limpeza e manutenção 
de nossa Casa, os encontros acontecem 
a cada quinze dias.  

No mês de JULHO os encontros 
serão nos dias 06 e 20, sempre às 08h. 
Participe, colabore!  
 

Acesse nosso site  
www.celv.org.br  

III Jornada de Estudos do Evan-
gelho – JEERJ  -  inscrições: 
WWW.jeerj.blogspot.com  

VOCÊ QUE... 
 

 Acabou de chegar 
 Quer conhecer melhor a Doutrina 
Espírita 
 Procura orientação, consolo... 
 Não perca a oportunidade! 
Existe um grupo esperando por você! 

Grupo de Iniciação ao Espiritismo


 Participe do 3º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ) convida todos os espí-

ritas e os interessados na mensagem da Doutrina dos Espíritos a participarem da terceira 
edição do Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ocorrerá entre os dias 12 
e 14 de outubro, no Clube Monte Líbano, na Lagoa /Rio de Janeiro. 

A partir do tema “O QUE É A VIDA PARA VOCÊ?”, os participantes terão a opor-
tunidade de refletirem profundamente a respeito de suas próprias vidas e da finalidade da 
existência corpórea, recordando a sublime mensagem do Mestre Jesus: “EU VIM PARA 
QUE TODOS TENHAM VIDA E VIDA EM ABUNDÂNCIA”- (João 10:10). 

As inscrições já começaram. Acessem http://congressoespiritarj.com.br/ 
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ENCONTRO DE MOCIDADES  
ESPÍRITAS DE SANTA CRUZ 

 

Estão abertas as inscrições 
para o EMESC - Encontro de Mocida-
des Espíritas de Santa Cruz. As inscri-
ções poderão ser realizadas no perí-
odo de 03/06/2012 a 05/08/2012.  

A colaboração será de R$ 
25,00 para confraternistas, Mem-
bros de equipe e participantes do 
Encontro da Família. R$ 20,00 para 
crianças (3 a 10 anos). 

Mais informações e inscri-
ç õ e s ,  a c e s s e  h t t p : / /
www.sextaregiao.net/emesc 
 
Você já leu este livro?  

O JOVEM QUER RESPOSTAS... 
 

 Os jovens, curiosos e inquie-
tos perante a vida, questionam os 
adultos constantemente, ansiosos 
para tudo viver a fim de compreen-
der suas próprias possibilidades, 
carências e o muito que podem 
construir em favor de si mesmos e 
de todos que os cercam. Tal é o teor 
deste trabalho, que se destina a es-
clarecer pais, professores, evangeli-
zadores, usando as perguntas mais 
frequentemente feitas pelos jovens, 
que são respondidas com base na 
doutrina espírita. Ideal para ser usa-
do também na reunião do evange-
lho no lar ou em qualquer momento 
onde o estudo juvenil espírita possa 
ser empregado de forma direta e 
objetiva. 

 

“Espiritismo na Mocidade,  

a transformação essencial” 

 

Participe!  Encontros aos sábados, às 17h. 
Convide seus pais para a reunião do Grupo de Pais, às 17h. 

 
“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. 

A vida passa não demore, encontre sua direção.” 

 SEJA DROGAS?   CIGARRO?   

   ALCOOLISMO? 

  DIGA  NÃO. 
VOCÊ É LIVRE PARA DECIDIR. 

 
Jovem espírita pode dizer palavrões? 

 
“A atitude é oração. E, pela atitude, mostramos a qualidade dos nossos desejos.” 

Emmanuel 
 
 Mostramos quem somos quando nos sentimos frustrados em algo que 
desejamos, impedidos de realizar nossas vontades, quando então queremos 
impor “nossa autoridade”. 
 Outro exemplo: ao nos machucarmos ou tropeçarmos, o primeiro instin-
to é o de gritar palavras rudes, sem refletir que todas as palavras que dizemos 
são impregnadas de alto teor vibratório. 
 Infelizmente, nos dias atuais, o palavrão faz parte da maioria dos meios 
– dos meios de convívio social e dos meios de comunicação. Está nas escolas, 
no esporte, nos círculos de amizade, na tv, na rádio, nos jornais, revistas, músi-
cas... 
 Pessoas educadas e de bom senso, porém, não se permitem esse tipo 
de expressão. Afinal, somos aquilo que pensamos. “A boca fala daquilo que o 
coração está cheio”, disse Jesus. 
 Nossas palavras são nosso cartão de visita. Saibamos usá-las com cari-
nho e sabedoria. Cuidemos para que, por meio de nosso comportamento, con-
quistemos o respeito daqueles que nos cercam e daqueles que um dia podem 
vir a conviver conosco. 
 Um pensador e intérprete das palavras do Meigo Nazareno, Jesus, o 
escritor russo Fiódor Dostoiévki, dizia que ainda mais importante que o amor é a 
gentileza. (E gentileza gera gentileza) 
 Portanto: sabedoria e carinho. 
 Busquemos palavras boas para que boas sejam as nossas vibrações. 

Palavras transmitem mensagens e revelam grande parte daquilo que so-
mos e pensamos. 

Que tipo de mensagem queremos transmitir às pessoas que conosco 
vivem? 

(Fatima Moura, do livro: O jovem quer respostas) 
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Vem 
aí ... 

 
 

 A movimentação para o XI Arte no Movimen-
to Espírita já começou e vai acontecer nos dias 25 e 
26 de agosto. O objetivo do AME é divulgar a Dou-
trina através da arte e abrir espaço para os artistas 
espíritas promoverem seus trabalhos, além disso o 
evento também auxilia os trabalhos sociais do Cen-
tro E. Humildade e Amor. O convite para participar é 
a doação de alimentos não pereciveis. 
 É necessário a inscrição antecipada pelo 
site http://www.amearteespirita.com, vagas limita-
das. 
 O AME acontece no C.E. Humildade e A-
mor, à Rua Cisplatina, 148. Irajá. 

 

 

“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

 
AMIZADETERAPIA 

 
O relacionamento entre as pessoas através da amizade 

é de grande significado emocional para a existência feliz. 
A amizade é como o sol que aquece e vitaliza, favore-

cendo o desenvolvimento da vida e ampliando os horizontes 
existenciais, aos quais oferece beleza, harmonia e faculta de-
safios para serem conquistados. 

O ser humano é essencialmente sociável, encontrando, 
nos relacionamentos proporcionados pela amizade, estímulos e 
objetivos para crescer moral e espiritualmente. 

Sem dúvida, a amizade é portadora do calor necessário 
para germinar os sentimentos que se encontram adormecidos 
no imo do ser, ao tempo em que se irradia com energias bené-
ficas em favor daquele com o qual se relaciona. 

A amizade sincera oferece a segurança emocional que 
propicia alegria de viver, por estimular os neurotransmissores a 
produzir mais dopamina, a substância responsável pela alegria, 
pela felicidade... 

A amizade é tão valiosa, que o som de uma voz amiga e 
conhecida produz o sorriso de alegria em quem o escuta. 

A amizade prolonga a existência física e embeleza as 
emoções. 

Amigos são bênçãos que devem ser cultivadas com 
carinho, respeito e consideração. 

Quando os enfermos recebem atenção e amizade, os 
seus neurônios produzem endorfinas que lhes atenuam tanto 
as dores físicas quanto as emocionais, facultando-lhes formo-

sos períodos de sobrevida. 
Da amizade ao amor basta um passo, isto é: à medida 

que o sentimento se engrandece, adquire dimensão de afetivi-
dade profunda. 

Quando se confia em alguém, torna-se mais fácil enfren-
tar dificuldades, confiando que sempre terá companhia e refú-
gio emocional na amizade, quando os problemas se tornarem 
mais graves ou mesmo sem eles. 

A amizade pura tem sido responsável por incontáveis 
glórias do processo evolutivo da humanidade. 

Pessoas que se estimam, sacrificam –se umas pelas 
outras, demonstrando o significado que se revestem na convi-
vência fraternal. 

Enquanto houver amizade entre os seres humanos 
Deus estará de bem com os habitantes do planeta terrestre. 

Sê amigo, doando - te quanto possas, mantendo con-
versações salutares, joviais e desfrutarás de bem-estar. 

A convivência na amizade é razão para evitar o vazio 
existencial, a saturação, desde que seja autêntico o sentimen-
to. 

A amizade prolonga a alegria de fluir-se a existência 
física. 

Amizade que produz bem-estar e auto-realização, é 
processo terapêutico para uma reencarnação exitosa. 
 

( Do livro"Jesus e Vida", pelo Espírito Joanna de Ângelis, 
psicografia Divaldo Franco). 

 

OFICINAS – violão/ teclado 

Gostaríamos de esclarecer que não damos aulas de 
violão e teclado no CELV. A oficina que acontece às terças-
feiras, a partir das 18h, está sobre responsabilidade do De-
partamento de Arte/DEF. E, a coordenação é feita pelo Gru-
po de Arte e tem exclusivamente a função de preparar novos 
voluntários que possam atuar nesta área em nossa Casa . 
Por isso os interessados, jovens ou adultos, precisam ser 
frequentadores do CELV, estar participando da evangeliza-
ção ou de algum grupo de estudo de nossa Casa. 

Além disto os interessados deverão, assim que aptos, 
se prontificarem a prestar serviços voluntários na evangeliza-
ção de nossa Casa. Isso quer dizer: “o pagamento será com 
o trabalho, retribuindo o que aprendeu.”  

Neste segundo semestre não há vagas para as ofici-
nas, o grupo já está completo. Esclarecimentos, procure a 
coordenação do Grupo de Arte, aos sábados a partir das 
17h. 
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Emmanuel 

EM BUSCA DE JESUS 
 

O CULTO CRISTÃO NO LAR 
 

Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de 
luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou 
os Sagrados Escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversa-
ção  que se fizera improdutiva e menos  edificante, falou  com bondade: 

— Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado 
com os frutos de cada dia? 

O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: 
— Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém 

compra os resíduos da pesca. 
Jesus sorriu e perguntou, de novo: 
— E o oleiro? que faz para atender à tarefa a que se propõe? 
— Certamente, Senhor — redargüiu o  pescador, intrigado —, 

modela  o  barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. 
O Amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: 
— E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pre-

tende? 
O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: 
— Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o for-

mão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. 
Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu: 
— Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a 

primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima 
exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a 
mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a 
madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e 
tranqüila  sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as 
telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre 
quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações?  

Se nos não habituamos a amar o irmão pais próximo, associado à 
nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distan-
te? 

Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e 
continuou: 

— Pedro, acendamos aqui,  em  torno  de  quantos  nos  procuram  
a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de 
teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não 
instalar, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação 
e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, 
envia-nos a luz através do Céu. Se a claridade é a expansão dos raios que 
a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não 
foi iniciado sobre a multidão, mas, sim, no singelo domicílio dos pastores e 
dos animais. 

Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como 
não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido: 

— Mestre, seja feito como desejas. 
Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edifi-

cante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, 
na Terra, o primeiro culto cristão no lar. 
 

(Do livro “Jesus no lar”, pelo Espírito Neio Lúcio, 
psicografado por Chico Xavier.) 

 
REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 

 
DA LEI DO TRABALHO 

 
647. A necessidade do trabalho é lei da Natureza? 
“O trabalho é lei da Natureza, por isso mesmo que constitui uma 
necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque 
lhe aumenta as necessidades e os gozos.” 
 
675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? 
“Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil 
é trabalho.” 
 
676. Por que o trabalho se impõe ao homem? 

“Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, 
ao mesmo 
tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o traba-
lho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligên-
cia. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar 
dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente 
fraco de corpo outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas 
é sempre um trabalho.” 
 
677. Por que provê a Natureza, por si mesma, a todas as necessida-
des dos animais? 
“Tudo em a Natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas 
o trabalho 
deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cui-
darem da própria conservação. Daí vem que o do homem visa duplo 
fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de 
pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mes-
mo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem 
da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. 
Entretanto, provendo às suas necessidades materiais, eles se consti-
tuem, inconscientemente, executores dos desígnios do Criador e, 
assim, o trabalho que executam também concorre para a realização 
do objetivo final da Natureza, se bem quase nunca lhe descubrais o 
resultado imediato.” 
 
678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham sub-
metidos à mesma necessidade de trabalhar? 
“A natureza do trabalho está em relação com a natureza das neces-
sidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o 
trabalho. Mas, não deduzais daí que o homem se conserve inativo e 
inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício.” 
 
679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens 
suficientes para lhe assegurarem a existência? 
“Do trabalho material, talvez; não, porém, da obrigação de tornar-se 
útil, conforme aos meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua 
inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a 
quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a 
existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor 
do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus 
semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcio-
na o adiantamento que lhe foi feito.” 
 
680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar 
no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? 
“Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tor-
nou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do traba-
lho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com as 
suas faculdades.”  
 
681.  A lei da Natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem 
para seus 
pais? 
“Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para 
seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor pater-
no um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, 
os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se 
mutuamente, o que, aliás, com muita freqüência se esquece na vossa 
sociedade atual.” 
 

(O Livro dos Espíritos, Capítulo III, “Da Lei do Trabalho”) 

FRASE DO MÊS 
 

 “Jesus inaugurou a Era da Esperança, 
prometendo jamais deixar a sós quem 

quer  que nEle confiasse ou que se entre-
gasse a Deus” 

Joanna de Ângelis 



8 L UZ  &  V ER DA D E JULHO 2012 
 

  Mensagem mediúnica 
ESCOLHAS 

 
“Que a paz de Jesus reine em nossos corações tão sedentos de amor e fé. Olhar para trás e verificar os passos dados, a trajetó-
ria escolhida e a maneira com que caminhamos deve ser um exercício diário. Nos torna mais experientes, mais conhecedores de 
nós mesmos. Importante também será, hoje e sempre, verificar  as possibilidades futuras, as chamas de refazimento e as fontes 
que Jesus nos envia para dela fazermos uso. O equilíbrio entre experiências passadas e planejamento futuro é peculiar dos es-
píritos em evolução. Somar, diminuir, acrescentar ou retirar. Escolhas são necessárias e o amadurecimento do espírito conduz à 
liberdade de opção. Certamente, por nossa própria inexperiência e limitações, por vezes voltamos ao passado e estacionamos 
em pensamento, ou, por medo, nos recusamos a olhar o quadro que se desenha à nossa frente. Porém, a Providência Divina 
nos socorre e esclarece. Para tanto, há a necessidade de o espírito se esclarecer e buscar a sua maneira de se ligar ao Pai e a 
Jesus. Ligados a Eles, flutuaremos facilmente nossa dualidade de experiências e cresceremos para outras etapas. Somente o 
Pai, e Jesus podem nos orientar e proteger, dando-nos forças para a continuidade da vida. Sejamos portanto, gratos e amoro-
sos, pois amoroso é o nosso Pai. Que Jesus nos ilumine nesta seara e que estejamos sempre aptos a enxergar Sua Luz. “ 

Abraços afetuosos, Luis Cláudio”. 
               Psicografia recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia 28 de maio de 2012. 

 


