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Luz & 

Verdade 

ANO XI   –  NÚMERO 89  –  JULHO 2007 

 

EDITORIAL 

 
Viver ou sofrer: a escolha é nossa 

Dor e prazer; risos e lágrimas; tristeza e alegria são elementos da Pedagogia Divina 
em que estamos inseridos. Quando despertamos para nossa condição de Espírito imortal, 
viver se torna menos penoso, os dias passam com menos aflições e atribulações, visto que 
nos conscientizamos da transitoriedade da vida física. Compreendemos que não existe mal 
eterno ou felicidade duradoura. Não nos colocamos mais na posição de vítima. 

O Espírito Joanna de Ângelis nos afirma que “sofremos, não porque merecemos, mas 
porque necessitamos”. Aquele que escolhe sofrer enxerga o mundo com lentes negras. Nada 
parece fazer sentido. A vida se torna um fardo insuportável. De todos reclama e em tudo 
enxerga obstáculo, barreira, dificuldades... 

Enquanto que aquele que escolhe viver percebe que a dor e o sofrimento fazem parte 
da realidade. Contudo, de uma realidade transitória. Não se aliena nem cria um otimismo 
ingênuo. Não se torna indiferente ou insensível à dor do outro. Percebe o verdadeiro e real 
sentido da vida: estamos aqui para crescer progredir, tomar parte na transformação do 
mundo, transformando-nos. Ainda vamos chorar, sofrer. No entanto, se torna imperioso 
prosseguirmos com dor e apesar da dor, buscando entender o porquê do sofrimento. 
Sobretudo, combatendo suas causas. Descobrindo que nunca estamos sós. Buscando refúgio 
na prece, que é instrumento de ligação com o Mundo Maior. Exercitando o perdão, que 
desfaz qualquer sentimento de mágoa, ódio ou rancor. Se dedicando ao trabalho, que nos 
torna úteis e participativos. Richard Simonetti, no livro “Uma Razão Para Viver”, se 
referindo à nossa forma de ver o mundo, nos conclama a tomar uma atitude otimista nos 
orientando: “- Não reclame dos percalços da existência. As situações difíceis podem 
impedir que sejamos plenamente felizes, mas seremos decididamente infelizes se nos 
empolgarmos com elas. 

- Encare com bom ânimo os problemas de cada dia, situando-os por experiências 
necessárias e valiosas. Quanto mais azedo o limão, melhor a limonada, se usarmos de 
otimismo – o açúcar da Vida. 

- Não tente “mudar o Mundo”, impondo sua maneira de ser àqueles que o rodeiam. Só 
nos é lícito e necessário mudar a nós mesmos, no empenho por superarmos os aspectos 
negativos de nosso comportamento. 

- Harmonize suas aspirações com os objetivos da jornada humana, cultivando os 
valores do Bem. “Nada nos induzirá ao desalento se estivermos empenhados em colaborar 
com Deus na edificação de Seu Reino na Terra”. 

E, nas noites de tristeza e nos dias atribulados de nossa existência, lembremo-nos do 
Nosso Mestre de Bondade Infinita, Jesus, quando nos afirmou: “No mundo tereis aflições, 
tende bom ânimo, Eu venci o mundo”. Viver ou sofrer: a escolha será sempre nossa. 

Boletim Interno 
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“QUE MUNDO DEIXAREMOS PARA NÓS”? 
 18º EMECGRAN/2007 – dias 28 e 29 de julho 

(Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande) 
 

 

 

 

 

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

 
Julho 

 
01  -  Armando Rodrigues Ferreira 
02  -  Maria  Isabel  Pereira  Ferreira 
03  -  Elizabeth  Medina  Penha    
04  -  Ivone Maria Igreja de Souza  
06  -  Zenilda Soares Santos  
06  -  Paulo  S.  Pinto  Guedes  
07  -  Fernando Soares Portugal 
08  -  Elizete Maria Alves Gonçalves 
08  -  Maria  Izabel  Pinto 
08  -  Neida   Eugenia  S.  Santos 
09  -  Julia  Gomes  de  Sá  
12  -  Carlos Henrique Gonçalves Alcântara 
12  -  Maria   do  Carmo  B.  Lustosa    
12  -  Ricardo Mauricio Muniz Silva  
13  -  Creuza  Aparecida  Vidal  dos  Santos  

15  -  Luis Carlos de Sousa Nunes 
15  -  Maria Rubenita Gomes da Silva  
18  -  Linderberg Dias de Andrade 
18  -  Raul Sérgio Pereira Pinto  
18 -  Vilma  Bittencurt  da  Costa  
21  -  Lisete Cruz Martins  
22 -  Nadja  Naira  Bastos  de  Castro 
20 -  Alcides Ribeiro Cabral 
23  -  Marilene de Carvalho Pinto 
24 -  Cristina Rodrigues 
25 -  Ana  Maria  Rodrigues Eller  
26  -  José Fidelis Lima 
29 -  Marina Ferreira da Silva  
31  -  Malvino  Ambrósio Gesteira 

 
 
����Reciclagem 
O CELV recebe garrafas plásticas de Pet (refrigerantes), latinhas de alumínio, papelão 
e jornal.  A venda destes recicláveis nos ajuda nas despesas e nas obras de nossa Casa.  
Obrigado! 
 
 

ANOTE EM SUA AGENDA: VEM AÍ NOSSO 
3º ALMOÇO BENEFICENTE 

 Realizaremos mais um Almoço Fraterno no terceiro domingo de agosto dia 
19/08 a partir das 12h. Traga a família e convide os amigos. Além da 
confraternização você estará ajudando ao CELV. Convites na nossa 
Livraria. Participe! 
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���� História do Espiritismo 
 

Quem são os Espíritos que assinam as mensagens da Codificação? Em 
“Prolegômenos”, na obra basilar O Livro dos Espíritos, encontram-se 
os nomes de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de 
Paulo, São Luís, O Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, 
Franklin, Swedenborg, entre outros. 

Em O Evangelho Segundo o Espiritismo desfila mais de uma dezena de nomes de 
Espíritos, mais conhecidos uns, quase desconhecidos outros, entre eles os de Delphine de 
Girardin, Hahnemann, Henri Heine, Lacordaire, Lamennais, Morlot, Pascal, Vianney. 

Mas, afinal, quem são esses expoentes que compuseram a equipe que descortinou ao 
Mundo a Terceira Revelação? 

Sábios, letrados, cientistas, religiosos, políticos, homens e mulheres de invulgar 
coragem, que se sobressaíram aos de seu tempo, que lutaram pela Justiça e pela Verdade 
foram convocados pelo Espírito de Verdade para lhe compor a Equipe. 

Acostumados à batalha das letras e das idéias, habituados às disciplinas rígidas, 
conheceram glórias e perseguições, nas variadas épocas em que viveram na Terra. Não são, 
portanto, meros espectadores da Vida: são criaturas que alcançaram as cumeadas do 
progresso, na liça terrena, perseverando no bem, nos exercícios variados do Amor. 
 

Fonte livro: Expoentes da Codificação Espírita 
 
 
���� CELVINHO e sua dica de leitura    

   O espírito Levy nos encanta e conta a estória da meiga Mara Lys, no livro 
“Aprenda a conversar com o seu Anjo”. Mara Lys cujo coração infanto-
juvenil recorre ao doce aconchego de sua mãe para aprender como 
conversar com o seu Anjo Guardião. O amigo que Deus pôs a nos guiar, onde 
seu carinho é nosso abrigo aberto a nos amparar. Levy nos ensina como 

conversar com esse amigo desde cedo, sem medo, pra tudo melhorar. Uma narrativa 
tocante, em páginas delicadamente ilustradas, que emocionarão pais e filhos. “Aprenda a 
conversar com o seu Anjo” é uma psicografia de Raul Teixeira, editado pela Fráter. Com 22 
páginas.  

“O Anjo da Guarda é um grande amigo ao qual Deus confia a vida de cada pessoa, para que possa 
guia-la para os bons caminhos, para as atitudes boas, para o bem, enfim”. (Levy) 

 
 
 

A Secretaria do CELV agradece aos Associados que, atendendo ao solicitado no 
Boletim de junho/07, nos enviaram exemplares dos boletins de nº 27 e 33, completando, 
assim nossa coleção, que será devidamente “encadernada” para futuras pesquisas sobre 
nossa Casa. Muito obrigado a todos. 
 



 4 

���� Sugestão de Leitura 
Nossa dica deste mês é para o livro “As Dores da Alma”. O autor 

espiritual Hammed, através das questões de O Livro dos Espíritos, analisa 
a depressão, o medo, a culpa, a mágoa, dentre outros comportamentos e 
sentimentos, denominando-os “dores da alma” e criando pontes entre os 
métodos da Psicologia, Pedagogia e da Sociologia, fazendo o leitor 
mergulhar no desconhecido de si mesmo com o propósito de alcançar o 
autoconhecimento e a iluminação interior. 

O espírito Hammed em seus apontamentos, denomina também os 
“sete pecados capitais” como dores da alma. Na atualidade, graças ao valioso concurso das 
doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita, especificamente, esses 
“pecados” são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em 
verdade os “pecadores” precisam mais de auto-análise, reparação e tratamento do que de 
condenação, repressão ou castigo. A dor emocional, diferentemente da lesão material, 
implica uma angustia no corpo todo. O livro tem a intenção de despertar os interessados 
para a conquista do auto-aperfeiçoamento, através do estudo da vida inconsciente. O livro 
é de psicografia de Francisco do E. Santo Neto, editado pela Boa Nova Editora, com 212 
páginas. 
 

 

 

 

���� Sala de Vídeo.  
“EURÍPEDES BARSANULFO – Educador e Médium” virou filme em DVD. 

A Livraria do CELV acabou de adquirir este filme e irá exibi-lo em julho em 
sua Sala de Vídeo. Com narração e apresentação de Lima Duarte, o filme é 

dirigido pelo pesquisador Espírita Oceano Vieira, que mostra a trajetória de um 
dos maiores nomes da Educação e do Espiritismo no Brasil. 

Como educador, Eurípedes colocou a educação a serviço dos mais pobres e adotou 
métodos de ensino humanista, métodos revolucionários para a época e muito utilizados 
agora, em nossos tempos. 

Como médium, desenvolveu e educou suas faculdades mediúnicas, seguindo 
rigorosamente a Doutrina dos espíritos. Curou gratuitamente. 

O DVD tem vários depoimentos e biografias. Um dos mais notáveis médiuns de todos 
os tempos vale a pena conferir. 

 
 
 

EXIBIÇÕES nas terças-feiras: dias 10/07 e 24/07 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 
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����Fragmentos de Luz... 
 
Começos de Tarefa 

Diz você que deseja iniciar-se nos serviços do bem. Não perca tempo na indecisão. 
Eis aqui alguns modelos para começar. 

� Experimente suportar sempre com paciência e carinho algum familiar de trato áspero. 
� Nos recintos onde surjam atividades de natureza coletiva, ampare espontaneamente a 

algum enfermo ou a essa ou àquela criança incomodada que requisitem atenção. 
� Procure, no campo do próprio dever, ofertar ao seu próprio trabalho alguns momentos 

de cooperação extra, sem a preocupação de obter gratificações ou elogios. 
� Busque tornar menos pesado o dia de algum companheiro que você saiba em provação. 
� Se você é o centro, mesmo involuntário, de algum fato desagradável, seja a primeira 

pessoa a sorrir, desfazendo tensões ou aborrecimentos capazes de aparecer. 
� Não reclame, não grite, não condene, não tema servir, não se queixe. 

Aqui ficam algumas indicações para os companheiros que aspirem a matricular-se na Seara do 
Bem. Depois de iniciado semelhante trabalho, do ponto de vista externo, então passaremos às 
tarefas da renovação íntima, que são muito mais complexas e mais difíceis, é claro. 

 
Pelo espírito André Luiz/ Francisco Cândido Xavier 

 
... & Verdade 
 
Os Médiuns 

Embora em diferentes graus todos nós possuímos a mediunidade; por isso todos nós podemos 
ser médiuns. É verdade que uns médiuns são melhor dotados do que outros; uns possuem a 
mediunidade em grau mais adiantado e outros a possuem em grau mais modesto. 

Médium é toda pessoa que sabe usar a mediunidade e se tornou um instrumento pelo qual os 
desencarnados se comunicam com os encarnados. 

Os médiuns ajudam os espíritos esclarecidos a executarem certas tarefas na Terra, porque 
os espíritos só podem atuar sobre a matéria por meio de um instrumento material. Os espíritos 
esclarecidos nunca estão inativos: consagram algumas horas do dia ao estudo e ao preparo de suas 
novas encarnações e futuros trabalhos; o tempo restante, dedicam-no à humanidade. Os espíritos 
esclarecidos são aqueles que já possuem a compreensão espiritual e trabalham intensamente para o 
progresso deles próprios e dos encarnados e desencarnados. 

Reparemos em derredor de nós: há ignorância, miséria, lágrimas, feridas, dores e erros. Pois 
bem, é por meio dos médiuns que os espíritos nos instruem, suavizam a miséria, enxugam as 
lágrimas, cicatrizam as feridas, mitigam as dores, corrigem os erros. A mediunidade faz com que 
nós, habitantes da Terra, demos as mãos aos que habitam o céu e trabalhemos juntos na construção 
do majestoso reino de Deus. 

Como não há dois organismos absolutamente iguais e como cada um de nós serve os espíritos 
de acordo com o grau de mediunidade que possui, concluímos que há uma grande variedade de 
médiuns. Dentre eles destacaremos os seguintes: médiuns de efeitos físicos, médiuns falantes, 
médiuns escreventes, médiuns audientes, médiuns videntes, médiuns intuitivos, médiuns inspirados e 
médiuns curadores. 

 
Do livro: A Mediunidade sem Lágrimas 

Eliseu Rigonatti 
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Recomendações aos que vão receber passe 
 

Para que você encontre no passe a bênção que verdadeiramente procura, permita que antes 
conversemos um pouco a respeito. 

� O que é o passe? 
   O Passe é uma transfusão de energias físicas e espirituais. Foi Jesus quem nos ensinou a impor as 
mãos sobre os enfermos e necessitados e a orar por eles, para serem beneficiados. 

� Como proceder? 
    Coloque-se bem à vontade na cadeira. Respire duas ou três vezes profunda e calmamente. Suaviza 
as tensões musculares. 

� A fé é necessária 
   Para atrair e reter as forças espirituais que vão ser derramadas sobre nós, cada um precisa estar 
interessado, de boa vontade, confiante. 
   Para nos colocarmos neste estado favorável, são realizados estudos antes da aplicação do passe. 
Portanto esteja bem atento ao assunto estudado. Procure chegar no local antes do início da reunião. 
Busque a ligação com o Pai, pela prece e a meditação. “Vai, a tua fé te salvou.”Jesus sempre dizia, 
quando alguém, através Dele, conseguia uma bênção. 
    E de fato, a misericórdia divina está sempre pronta a nos ajudar, dependendo da nossa fé. 
Portanto, ore com fervor. Silenciosamente, enquanto estiver recebendo o passe. 

� O merecimento também 
O resultado dependerá não só da fé, mas também do merecimento ou da necessidade de cada um. 
Se nossa situação espiritual ante as leis divinas permitir, receberemos a bênção total, a solução do 
problema. 
    Se ainda não for o tempo certo, ainda assim através do passe, receberemos alívio, forças e 
entendimento para suportar nossas provas. 

� Na sala de passe. 
    Não converse. O silêncio é importante para a concentração. 
    Todos os passistas estão bem assistidos espiritualmente. Por isso tanto faz tomar passe com 
este ou aquele. E basta tomar o passe apenas uma vez. 

� O que você pode sentir durante o passe 
    Durante o passe geralmente você sentirá bem estar, alívio, e sensação de refrigério e de vigor. 
    Mas há quem sinta calor, frio, formigamento, transpiração excessiva, palpitação, tonteira... 
Nestes casos não fique aflito. Tudo isso é passageiro e, terminado o passe, voltará à normalidade. É 
que os fluidos estão sendo ativados e renovados e você sente os reflexos dessa modificação. Fique 
calmo (a), que tudo se normalizará. 
    Também não é hora de você receber espíritos, não é o momento para comunicações. 

� Ao final do passe 
    Agradeça a Deus pelos benefícios recebidos. 
    • O passe é uma doação de energias. Alguém teve de ceder alguma coisa de si mesmo para que 
você recebesse. Esse recurso divino não deve ser usado sem necessidade. Portanto, volte para o 
passe quando for lhe indicado, sempre que precisar. Mas lembre-se de que remédio se toma na dose 
certa e enquanto precisamos dele. Quando estivermos recuperados, não há necessidade do passe. 
   • Se você está em tratamento médico, não deixe de tomar os remédios que o médico lhe receitou, 
porque eles também são importantes, o melhor é unir o tratamento terreno ao espiritual. 
Tua fé te Salvou! 
Finalmente, somos todos destinados à Vida de plenitude, a Vida que circula em nossas veias, quando 
nosso cérebro povoa-se de ideais e o nosso coração pulsa ao ritmo do Bem. 
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��������   AGENDA DO CELV 

Consulte também nossos murais. 

 

���� Vendas de DVD 
A livraria do CELV adquiriu mais um excelente DVD Espírita para divulgação: 

“Eurípedes Barsanulfo – educador e médium”, já estamos aceitando encomendas para 
este ou qualquer outro título Espírita, deixe seu pedido na Livraria. 
 

���� Implantação do Culto do Evangelho no Lar! 
  Se você deseja instruções à respeito procure o grupo de companheiros às sextas-
feiras – 20hs na sala 11, para que eles possam lhe auxiliar e orientar. Venha e tire suas 
dúvidas a respeito. Com o estudo do Evangelho de Jesus aprende-se a compreender e a 
conviver melhor na família humana. 
 

���� Mais um grupo de ESDE em julho 
� Terá inicio em 10/07 às 20h, um novo grupo de Estudo Sistematizado da Doutrina 

Espírita que se reunirá sempre as terças-feiras, as inscrições devem ser feitas 
na Livraria de nossa Casa. Não é necessário ter estudado no Grupo de Iniciação. 
O grupo está aberto a todos os interessados em conhecer melhor o Espiritismo. 

 

���� O Departamento de Multi-Meios precisa de sua colaboração! 
 No mês de julho, os encontros serão nos dias 06, 20/07, sempre às 08h. Se você não 

pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o companheiro Elson 
para maiores informações.  

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

���� DOM – Departamento de orientação mediúnica 
� Estudos da Mediunidade 

Quartas-feiras 
11 de julho - Livro Diversidade dos Carismas - cap. VI item 4 " singularidade do mundo 
espiritual" - responsável: Neyde Ney / auxílio: Creusa 
25 de julho- idem item 5 " psicologia do desdobramento"- responsável: Erli, auxilio: 
Marlene. 
"Encontro de Médiuns Passistas" 
O encontro será no sábado, dia 21 de julho a partir das 8.30h. Deverão comparecer os 
Médiuns das reuniões de Assistência Espiritual e os médiuns que fizeram o curso de passe 
em 2006. O tema será: “A Reunião de Assistência Espiritual”. Não faltem!  
 
���� Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 

• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 
maio/2007: 236 kg de alimentos, 1322 peças de roupas, 95 pares de calçados, 28 
bolsas / cintos, 185 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 20, 
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cobertores: 3 e R$ 174,35 em doações em espécie. No bazar foram arrecadados 
R$ 639,75 

• Solicitamos que continuem doando alimentos não perecíveis, bem como material de 
limpeza e higiene pessoal, material escolar, etc., para que possamos atender às 16 
famílias assistidas em 2007, e pessoas necessitadas que nos pedem ajuda. 
“Quem socorre desinteressadamente seu irmão, caminha serenamente para sua 
paz interior”. Que Deus nos abençoe. 

 
 
 

NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 
 
 
 
���� As mocidades e seus encontros: COMEERJ, CONJEB, EMECGRAN e EMESC 

Os encontros de mocidades espíritas mobilizam jovens de todas as idades, seja no 
trabalho, seja no estudo, com uma única vontade, o de estudar e praticar o Espiritismo. 
Esses encontros têm em comum o objetivo de auxiliar o jovem em sua busca intelectual e 
moral, mas acabam fazendo muito mais do que isso, eles auxiliam os jovens de diversas 
Instituições  Espíritas a se confraternizarem, conhecendo outros espíritas e formando um 
laço de amizades sadias e isso é muito bom para a Doutrina, sendo os jovens o futuro dela. 
Há muitos jovens espíritas engajados no trabalho do Cristo desejosos de uma melhora 
espiritual, certamente, de todos e, inclusive, deles.  

 COMEERJ – Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro 
– é o primeiro desses encontros seguido de CONJEB – Confraternização das Juventudes 
Espíritas de Bangu, EMECGRAN – Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande e 
EMESC – Encontro de Mocidades Espíritas de Santa Cruz. Vá aos encontros e incentive os 
jovens a irem também! 

 
���� Tradicional Festa Julina na ABENA 
 Vai acontecer no primeiro domingo de julho, dia 08, a partir das 10h. Almoço com 
opção vegetariana, barracas com doces e salgados, bazar completo, brincadeiras, e show de 
músicas com Paulo Maurício e seu teclado. Na Livraria do CELV tem convites para o almoço.  
 
���� Endereços do Movimento Espírita 

• Associação Beneficente E. Bezerra de Menezes – Estrada do Mato Alto, 959 – 
Guaratiba. 

• Grupo E. Tereza de Jesus – Estrada do Monteiro, 481 – Campo Grande.  
 
���� Instituições aniversariantes 

• Centro E. União e Caridade - 04/07/1914 – 93 anos 
• Núcleo E. Léon Denis (C. Grande) – 28/07/1993 – 14 anos 
• Congregação Espírita Cristã – 29/07/1967 – 40 anos 
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REFLEXÃO – parte 2 
Música e a Arte 

Dando continuidade ao nosso informativo nº 87 (maio) vamos voltar a 
falar da importância da música e das artes em nossas vidas, mas estamos 
falando da música que nos une, nos eleva, nos liberta e nos ilumina. A maioria 
de nós simplesmente aceita a poluição musical imposta pela mídia, a 

consciência musical deve começar em nossos lares. 

A música é vibração e pode excitar ou estimular o Espírito, provocando sensações de 
nível superior, permitindo vibrarmos em sintonia com esse algo superior, despertando a 
essência Divina que dorme em cada um de nós. Compreendemos a música como instrumento 
de educação do Espírito e de sensibilização por excelência. A música de qualidade que toca 
o sentimento... A música que quando revestida de conteúdo edificante e significante... nos 
une a esferas espirituais superiores, fortalecendo nossa vontade direcionada ao Bem, no 
sentido de nosso auto-aprimoramento... nos eleva o padrão vibratório, os pensamentos e os 
sentimentos... nos liberta de amarras, tensões e atavismos do passado, melhorando a nossa 
sintonia... e nos ilumina o coração e a mente, tornando-nos mais suscetíveis e abertos ao 
aprendizado de novas atitudes e conhecimentos.  

A música espírita, de cunho educativo e evangelizador, tem sido utilizada com 
excelentes resultados do ponto de vista dos benefícios para os evangelizandos, sejam 
crianças, jovens ou adultos, de qualquer situação sócio-econômica. A música representa 
elevada interação vertical com as esferas espirituais. Mediante essa vivência, em nível 
espiritual, o sentir e o querer se harmonizam, aprimorando o sentimento e o lado moral da 
vida.  

 “O Espiritismo prova a importância da música para a evolução do Espírito, não somente 
no plano de vida terrena, mas também na vida espiritual”. (Anuário Espírita, 1989)  
(Mas informações a respeito no Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo – 
www.cvdee.org.br. Continua nos próximos informativos) 

 

 

 

 

 

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

 
 

JULHO 
• O código penal dos Espíritos 

O tribunal da consciência (autoconhecimento) 
 

• A Gruta das Orquídeas (romance) 
 

Com R$10,00 você adquire um lançamento espírita 
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 Dicas de sites espíritas 
•  www.tvcei.com (WebTv Espírita) 

• www.brasilsemaborto.com.br 
• www.aerj.org.br (Associação Esperantista do RJ) 
• www.projetocomviver.org.br 

 
 

 

 

MENSAGEM MEDIÚNICA 
 
As nossas crianças! 
Muitas são frágeis e submissas, outras fortes, resolutas.  
Mas, em todas vamos encontrar a carência do amor e do amparo. 
Em qualquer situação, recorramos ao Nosso Cristo Jesus, rogando a Sua ajuda na 

melhor maneira de encaminharmos as nossas crianças. E, por mais que roguemos ao Nosso 
Jesus, sempre ouviremos que só o amor constrói e modifica qualquer ser, mesmo o mais 
difícil de se lidar. 

Cultivemos o hábito da oração, sempre que estiver em nossas mãos o destino de uma 
criança, em dar-lhe o melhor caminho. 

Roguemos com fervor e abramos nossos corações ao Nosso Cristo, que Ele conosco 
estará nessa difícil e delicada missão, que é encaminhar esses seres para um amanhecer de 
Luz e Paz! 

Que assim seja, hoje e sempre! 
 
 

Irmã Clara 
Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 28/09/00. 

Médium: Neyde Ney.  
 

 

 

 

 

Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 
E-mail: divcelv@yahoo.com.br 
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