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Boletim Interno

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

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

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

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

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

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

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

• Evangelização Infantil & Grupo de Pais
Sábados – 15h.

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• Últimos sábados, 8h30 – Distribuição de

mantimentos e sopa para os assistidos

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     ((((( ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))

EDITORIAL
Uma reflexão: “Também nas pequenas coisas”

A caridade se manifesta nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Muita vez, preocupados
em melhorar o mundo que nos cerca, colocamo-nos à disposição de obras de vulto, cedendo
nosso tempo, nosso esforço, nossos recursos materiais. Buscamos a ação nas grandes coisas.
Entretanto, no dia-a-dia, vivendo os obstáculos naturais de nossa existência, na oficina domésti-
ca, no relacionamento com parentes e amigos, enfim com nossos semelhantes, deixamo-nos
abater pelos mais singelos impedimentos, esquecendo-nos de praticar de fato o amor incondici-
onal.

A caridade nas pequenas coisas, a caridade em todas as oportunidades da vida é evidência,
ou sinal que demonstra o quanto já interiorizamos os valores ensinados pelo Cristo. Como
lidamos com as adversidades? Como enfrentamos os conflitos de idéias e opiniões? Como trata-
mos a crítica que nos é lançada? Como nos relacionamos com o próximo? É nas respostas a estas
perguntas que podemos entender o grau de adiantamento espiritual em que nos encontramos.

 Sermos melhores hoje do que fomos ontem, sermos melhores amanhã do que somos
hoje, este é o caminho da natural evolução. Esta estrada, entretanto, passa forçosamente por
nossa postura diante dos impedimentos e adversidades, convidando-nos a fazer o bem em
todas as ocasiões.

Colaboração Jorge P. de Cerqueira

Foi uma tarde harmoniosa e fraterna, onde recebemos 80 colaboradores e amigos, inclusive de outras
Casas Espíritas, para saborear um gostoso chá. Ouvimos uma palestra muito elucidativa, proferida por
Lucenir Alves, acerca das nossas responsabilidades como pais e encaminhadores de espíritos reencarnantes.
Tanto os ansiosamente esperados ,quanto os que vêm em grandes dificuldades, mas que também têm o
direito à vida.

Contamos também com o brilho artístico do Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferreti, que nos
brindou com música da melhor qualidade. A apresentação foi, sem dúvida, o ponto alto do convescote!

Deixamos nosso agradecimento às voluntárias, que atuaram com tanto entusiasmo para que todo
o trabalho transcorresse em perfeito andamento, a todos os colaboradores e doações recebidas para os
enxovais. Foi, sem dúvida, uma oportunidade que Jesus nos colocou nas mãos, para que avancemos
no trabalho de servir, assim como ele continua nos servindo. Agradecemos a todos quanto comparece-
ram ou de alguma forma colaboraram com o evento. Obrigada a todos! (Diana Hasler)

XI Chá de bebê beneficente do DAPSE/CELV

Vem aí o Emecgran (Encontro de
Mocidades Espíritas de Campo

Grande), que  irá acontecer nos dias
26 e 27 de Julho.

3º Almoço Beneficente, em agosto
É com imensa ale-
gria que o CELV
convida a todos
para mais um almo-
ço, no domingo, dia
17/08/08, a partir
das 12h. Traga a fa-
mília e convide os
amigos para sabore-
ar conosco.
Além da confrater-

nização você estará ajudando ao CELV.
Convites em nossa Livraria. Participe!

“Não faça de suas mãos lanças para lutar
sem proveito. Use-as na sementeira do bem”.

André Luiz

Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas?

 div.celv@yahoo.com.br
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-
sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .

Feliz aniversário... Que a alegria seja
uma constante em sua existência. Afinal, a
vida se torna mais prazeirosa quando se
tem “Alegria de viver”. Muita 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
09  -  Julia Gomes de Sá
12  -  Carlos Henrique G. Alcântara
12  -  Maria do Carmo B. Lustosa
12  -  Ricardo Mauricio Muniz Silva
13  -  Creuza Aparecida V. dos Santos
15  -  Luis Carlos de Sousa Nunes
15  -  Maria Rubenita Gomes da Silva
18  -  Raul Sérgio Pereira Pinto
18  -  Vilma Bittencourt 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

Mudança nos Departamentos
A Presidente do CELV usando de suas

atribuições, de acordo com o Art. 24º,
Parágrafo 1º, alínea “o” do Estatuto do CELV,
resolve:

a) Dispensar, a pedido, o companheiro as-
sociado Valmir Freitas do cargo de Dirigente
do DAD. E também a companheira associada
Ivete Zampa do cargo de dirigente do DAF;

b) Designando o companheiro associado
Alan de Souza para o cargo de Dirigente do
DAD, e a companheira associada Marilene
Soares para o cargo de Dirigente do DAF.

Nossos agradecimentos aos companhei-
ros dispensados, que não irão se afastar das
atividades, pela dedicação que dispensaram
como Dirigentes à nossa Casa, e boas vindas
aos nossos companheiros Alan de Souza e
Marilene Soares.

Diretoria Executiva do CELV
Presidente: Ivete Zampa de Aquino
Vice-presidente: Ana Maria Rodrigues Eller,
1ª Secretária: Cleusa Maria Barbalioli Macedo
2ª Secretária: Suely da Silva Ladeira
1º Tesoureiro: Nivaldo Nogueira Dias
2º Tesoureiro: Inês Marques de Souza
Diretor do Patrimônio: Hildemberto Nascimen-
to Paiva

Departamentos do CELV
DAD – Alan de Souza
DAF – Marilene Soares
DAPSE – Ana Eller
DEE – Wanderley Oliveira
DIV – Marylin Oliveira
DIJ – Fernanda Portugal
DMM – Diana Hasler
DOM – Creusa Branco

 Sala de Vídeo.
Como é bom recordar de

um grande amigo... Escolhe-
mos uma exibição que vai es-
palhar luzes em nossas vidas,

pois os exemplos e ensinamentos deste mé-
dium edificam e iluminam: “FRANCISCO
CÂNDIDO XAVIER”. Este será o vídeo a
ser exibido em julho, onde o médium e ora-
dor espírita Divaldo Franco, com muito brilho
e riqueza de detalhes, narra a vida e a obra de
Chico Xavier, entretecendo, como num painel
de luzes, belíssimos episódios de sua vida e
os encontros abençoados com o apóstolo de
Uberaba. Dentre eles, destacamos a história
comovente de Conceição e Lia, naquele dis-
tante Natal, pleno de caridade... Apresenta-
nos, também, vultos célebres da paz e da
fraternidade como: Madre Tereza de Calcutá,
Albert Schweitzer, Gandhi, Abée Pierre, Geor-
ge Dominique, além de oportunos e enrique-
cedores apontamentos de O Livro dos Espíri-
tos, fazendo, desta conferência, um eloqüen-
te poema de luz e gratidão em homenagem
ao abnegado médium. Palestra de 60 minu-
tos.

EXIBIÇÕES: terças-feiras: dias 08/07
e 22/07

Sala 01 – 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.

 CELVINHO e sua dica de leitura
Vamos dar mais duas dicas

de leitura, que fazem parte da
coleção infantil relançada pela
Federação Espírita Brasileira, de

nosso saudoso Chico Xavier, que se chama
“Coleção A Vida Fala”, que são ao todo 7
obras dedicadas aos nossos pequenos, que
traz lições morais e belíssimas figuras.

A dica deste mês é: “O poder da genti-
leza” ,que apresenta aos pequenos leitores
uma bela e rica lição de humildade, coopera-
ção e gentileza. O principal personagem de-
monstra espírito de serviço, e o sincero desejo
de ajudar, liberto do sentimento de orgulho,
tão nocivo ao processo de melhoria espiritual.
Essa história evidencia, de maneira clara, um
comportamento cristão em sociedade.

A outra dica é o “Burro de carga”, que
conta a história de um burrinho, que sabe ser-
vir com humildade, cumprindo seu papel na
obra da Criação. Narra ainda situações de or-
gulho, vaidade e desprezo pelo próximo e suas
consequências, mostrando que qualidades
como docilidade e aceitação das responsabili-
dades são recompensadas com a confiança e
respeito das pessoas. Confira!

 Sugestão de Leitura
Iniciaremos a apresentação

de uma série de livros psico-
grafados por Divaldo Pereira
Franco, reconhecido médium e
orador espírita, com colaboração
de vários espíritos. Neste mês a
sugestão é o livro Otimismo, di-
tado pelo espírito Joanna de
Ângelis, e que reúne sessenta te-

mas da atualidade, examinados sob o ponto de
vista da filosofia espírita, portanto, da doutrina
cristã.

Joanna nos diz que: “não tem a pretensão
de trazer soluções simplistas aos magnos pro-
blemas humanos, senão apresentar sugestões
que muitos já conhecem, porém esqueceram
ou não valorizaram devidamente, e que são o
resultado de demoradas reflexões e estudos
das situações apresentadas como a forma feliz
que encontramos para manter-se o equilíbrio
e crescer-se em paz íntima.”

Várias destas mensagens foram publicadas,
oportunamente em folhetos ou em órgãos da
imprensa espírita como da leiga, no livro rea-
parecendo em conjunto, num convite otimista
a quantos aspiram por uma vida melhor.

Este livro é da editora Leal, tem 208 pági-
nas, disponível em nossa Livraria.

... & Verdade
Conforto ou Reforma Íntima
Há milhares de anos deixamos as caver-

nas. Primeiramente formando aldeias, vilarejos,
cidades que deram origem a países. Diante dos
problemas e necessidades dos povos, criaram-
se leis. O homem desenvolveu a tecnologia atra-
vés da ciência e da pesquisa, sem falarmos da
educação, da arte e da medicina que vem dan-
do imensa contribuição para o bem estar de
parte da humanidade. Cientistas vasculham o
espaço com seus telescópios e suas sondas
buscando respostas para um imenso vazio exis-
tencial que vem se aprofundando em seus ínti-
mos. Por que o homem tem tanta dificuldade
de sair da caverna intima? Por que não vascu-
lhar o imenso universo de que somos
construídos? Um grande sábio da história já
dizia “Conheça-te a ti mesmo. “A Doutrina Es-
pírita tem como um de seus fundamentos a re-

 Novos Associados
• Jandira de Amorim
• Osvaldo Vieira Peixoto
• Liliane Bezerra dos Santos Reis
• Rafael de Oliveira Boulhosa
• Maria Noemi Vieira Barradas Bezerra

    Saudamos estes novos companheiros(as), e
solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4
ou 2x2,  onde  receberão  um  exemplar  do  Es-
tatuto  do  CELV  e  os esclarecimentos a respei-
to de suas mensalidades.

 Associados efetivados
• Irany Machado Franco
• Márcia Renata Gomes M. de Aguiar
• Wilson Alves de Souza
• Maria das Dores Farias da Silva
• Leila Martins Cano
• Edneide  da  Silva

   Felicitamos os companheiros, que são Associ-
ados do CELV há mais de dois anos, e partici-
pam de diversas atividades e trabalhos de nossa
Casa, e passaram ,a partir desta data, à condição
de Associados Efetivos, de acordo com o Art. 6,
Letra “b”, do Estatuto do CELV.  Parabéns!

AVISO sobre MENSALIDADES
Lembramos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto, o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará a
perda da condição de Associado do CELV.

Colaborem, mantenham suas mensali-
dades e endereços atualizados.

O CELV precisa de todos nós!



3Julho 2008 Luz & Verdade

forma íntima, cabendo a cada um de nós dei-
xarmos o conforto de nossas cavernas e nos
lançarmos no universo infinito da transforma-
ção. Já dizia o Mestre “Conhecereis a verdade
e ela vos libertará”. A reforma íntima com Je-
sus transforma o homem e o homem de bem
transforma o mundo.

Jornal Correio Espírita – abril de 2008.

 Fragmentos de Luz...
Medicamentos evangélicos

Ajude sempre. Não tema.
Jamais desespere.
Aprenda incessantemente.
Pense muito. Medite mais
Fale pouco. Retifique, amando.
Trabalhe feliz.
Dirija, equilibrando.
Obedeça, contente.
Não se queixe.
Repare além. Veja longe.
Discuta serenamente.
Faça luz. Semeie paz.
Espalhe bênçãos.
Lute, elevando. Seja alegre.
Viva desassombrado.
Demonstre coragem. Revele calma.
Respeite tudo. Ore, confiante.
Vigie, benevolente.
Caminhe, melhorando. Sirva hoje.
Espere o amanhã.

(do livro Agenda Cristã, pelo espírito André
Luiz, psicografia de Chico Xavier)

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

DIJ – Depto de Infância e Juventude
Evangelização da Família – O Grupo

de Pais se reúne aos sábados, sempre às 15hs,
com o objetivo de dialogar, trocar experiênci-
as, abordando temas em torno da família.
Coopere com Jesus e traga as crianças!

 Convite para voluntários: DMM
Ficamos muito contentes por encontrar

sempre nossa Casa Espírita limpinha e
cheirosa. Agradecemos à equipe dedicada e
caprichosa do Depto de Multimeios, que, às
sextas-feiras, com muito carinho, deixa limpa
nossa Casa Espírita.

Se você deseja ajudar a esta equipe, na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os
encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª
sextas-feiras do mês, e também quando houver
a 5ª sexta-feira. No mês de julho, os encontros
serão nos dias 04 e 18/07, sempre às 08h.

 Sala de informática & Inclusão digital
Se você tem conhecimentos de informática

e deseja ser um voluntário para compartilhar
com quem ainda não sabe, procure a Livraria
e se inscreva. Você pode procurar também a
Marylin, o Ricardo Teixeira ou a Fernanda
Portugal, ainda pode nos mandar um email
div.celv@yahoo.com.br.

“Não alegue defeitos para deixar de servir,
porque o trabalho é benção de Deus que nos
suprime as deficiências”.  André Luiz

 Devolução de livros/fitas
A Biblioteca do CELV pede aos seus

associados, que se encontram com livros, dvd‘s
e vhs emprestados fora do prazo para entrega,
que, por favor, regularizem sua situação.
Lembramos aos Associados da responsabili-
dade de cumprir com os prazos, para que todos
tenham a mesma oportunidade de usufruir dos
empréstimos.

 Avisos do DAPSE – Deptode Assistência
e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de maio / 2008: 278kg de alimentos, 956
peças de roupas, 89 pares de calçados,
23 bolsas / cintos, 200 materiais de higi-
ene e limpeza, 12 cobertores/colchas,
outros donativos: 26, e R$ 322,45 em
doações em espécie. No Bazar foram ar-
recadados R$ 661,50.

• Resultado do Chá de Bebê: donativos
para as gestantes R$ 20,00, convites do
chá vendidos R$ 632,00 e 218 produ-
tos como fraldas descartáveis, roupinhas,
01 carrinho, cobertores, sapatinhos... A
coordenação agradece de coração toda
a ajuda ao grupo de gestantes.

 Grupo de Estudo dos Livros Comple-
mentares

Para quem está estudando ou já terminou
o GELCO ou o ESDE, convidamos para estu-
dar as excelentes obras literárias, ditadas pelo
espírito Manoel Philomeno de Miranda, às ter-
ças-feiras ,no horário das 18h às 19h 30min.
Busque informações com a equipe do DAD,
ou com os coordenadores: Ivete e Wanderley
(cantina). Não perca esta oportunidade.

 Treinamento de Passe / DOM
Vai acontecer em agosto, nos dias 02,

16,23 e 30, das 17h às 20h, mais um treina-
mento para novos Passistas. As inscrições até
o dia 25 de julho, as fichas podem ser retira-
das na Livraria de nossa Casa. Sugestão de
leitura: Terapia pelos Passes (projeto Manoel
P.de Miranda), O Passe (Jacob Melo - Ed. FEB),
Passe e água fluidificada (Ed. CEERJ).

Atualização para médiuns passistas /
DOM
Datas: 23 e 30 de agosto, horário: 17h às 20
horas, sábados. Devem comparecer todos
os médiuns passistas.

 Treinamento, reciclagem e avaliação
/ DAF

Para o setor de recepção, estão todos con-
vidados a participar, no sábado dia 19/07, às
9h. Para os interessados em colaborar, como
recepcionista voluntário, basta boa vontade e
que esteja participando de um grupo de estu-
dos no CELV. Compareçam.

NOTÍCIAS DO MOVIMENTO
ESPÍRITA

 V Semana Espírita de Seropédica
A União Municipal Espírita de Seropédica

vai promover mais uma Semana Espírita, que
vai acontecer de 04 a 09 de agosto –
19h30min, no Cine Teatro Gustavo Dutra –
Pavilhão Central da UFRRJ (Rural Rio). O
tema deste ano será: “Evolução em dois
mundos”. Programação: 04/08 - Jesus Mes-
tre em dois mundos (Joaquim M. Junior). 05/
08 - Devassando o invisível (Marcus de Ma-
rio). 06/08 - A reencarnação e os laços de
família (Osvaldo Esteves Faria). 07/08 -
Mediunidade e maturidade (Marcelo Olivei-
ra). 08/08 – Terapias para corpos e almas
(Samuel Gomes). 09/09 – Os seareiros da
obra de Deus (Luís Maurício dos Anjos).

 Vem aí o filme: “Bezerra de Menezes”
O filme já está pronto, e será lançado naci-

onalmente no dia 29 de agosto (aniversário

de Bezerra). Façamos a maior de todas as ca-
ridades para com o Espiritismo, recomenda-
ção de Emmanuel: a sua divulgação. Vamos
lotar as salas de cinema. Devemos fortalecer
o Movimento espírita indo ao teatro e musi-
cais espíritas. Maiores Informações no site:
www.bezer rademenezesof i lme.com.br

 Seminário no CELD _ Bento Ribeiro
Vai acontecer o 12º Encontro Espírita de

Evangelizadores, pais e responsáveis, no do-
mingo, dia 13/07, das 08h às 13h. O tema
deste ano será “Pestalozzi, o Educador da hu-
manidade”. Local C. E. Leon Denis – Rua
Abílio dos Santos, 137 – Bento Ribeiro – RJ /
T. 2452-1846. www.celd.org.br

 Festas Julinas – prestigie!
• Na Minha Casa (orfanato) – vai acon-

tecer no 1º domingo, dia 06/07, a partir
das 10hs. Haverá almoço (cozido), do-
ces e danças típicas, brincadeiras, arte-
sanato e show de música com Sérgio
Branco. “A Minha Casa” fica à Estrada
do Moinho, 135 _ Campo Grande. Tel.
3407-3185

• Na ABENA - acontecerá no segundo
domingo, dia 13/07, a partir das 10h, a
tradicional Festa Julina da Associação Be-
neficente Espírita Nazareno. Haverá
aquele já conhecido almoço delicioso,
barraquinhas de doces e salgados, maçã
do amor, pescaria, bazar... E música ao
vivo, com Paulo Maurício. Local: Rua
Sólon Botelho, 480 _ Campo Grande /
tel. 3394-0396 ou 3394-5607

 Almoço na CLIDERJ
A Congregação dos Livreiros e

Divulgadores Espíritas do RJ – CLIDERJ, con-
vida a todos os clientes, confrades, amigos e
familiares a estar conosco no dia 13 de julho
de 2008, a partir das 12h, na sede da ABEBM,
sito a Estrada do Mato Alto, 959 – Fazenda
Modelo – Guaratiba – RJ, para nosso Almoço
Fraterno. O evento tem o objetivo de auxiliar
a nossa instituição frente às necessidades fi-
nanceiras atuais. Aproveite e traga a família
para desfrutar de uma tarde alegre. Maiores
informações sobre o evento poderão ser ob-
tidas através dos telefones (21) 3394-9267,
da Livraria ou (21) 24176871 com Eulina,
no horário comercial.

 Brinde do CLUBE de ARTE – 50 anos
Em julho, o brinde do Clube será o CD

“Segundo”, do grupo Alma Sonora, do
Paraná, que está completando 10 anos de ati-
vidades musicais. São 15 canções belíssimas,
que nos fazem refletir sobre nossas ações em
nosso planeta. Quem já ouviu o primeiro cd
sabe do que estamos falando!

Você pode adquirir o brinde deste mês,
ou de outros meses, por apenas R$ 15,00
cada, basta encomendar. Procure a Livraria
de nossa Casa.

 Congresso de Mocidades Espíritas do
RJ/2008

As inscrições já começaram para o Con-
gresso que vai acontecer nos dias 29,30 e 31
de agosto, é destinado aos jovens, freqüenta-
dores de atividades dos departamentos de ju-
ventude das Instituições Espíritas, com idade
entre 15 e 25 anos, que queiram contribuir,
através de ampla discussão, na formulação de
diretrizes para a ação evangelizadora no Esta-
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do do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser
feitas pelo site  www.educacaoespirita.net/con-
gresso e poderão ser realizadas até 31 de julho
de 2008, o valor de contribuição é de R$ 20,00.
O tema será: “Juventude Espírita transforma
agora o teu amanhã”.

Agenda de Divaldo Franco no RJ.
Em agosto, como de costume, o médium e

expositor espírita Divaldo Franco estará em
nossa cidade. Você pode conferir o roteiro de
conferências em nossos murais ou solicite pelo
email div.celv@yahoo.com.br.

Biblioteca & Sala de leitura
Queridos amigos, temos em nos-

sa Biblioteca várias obras do nosso
saudoso irmão Francisco Candido
Xavier. Obras maravilhosas: ro-

mances, mensagens, orientação e conforto.
“A beneficência alivia a provação. A carida-

de extingue o mal. A beneficência auxilia. A cari-
dade soluciona”. Trecho do livro Dinheiro, pelo
espírito Emmanuel, uma psicografia de Chico
Xavier, umas das obras disponíveis para em-
préstimo em nossa Biblioteca, venham conferir.

A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02,
e abre todos os dias de Reunião Pública.

O cadastro é totalmente grátis. Precisa ape-
nas de uma foto, cópia de endereço e telefone
para contato.

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

 Instituições aniversariantes & Endere-
ços

• 04/07/1914 – C. E. União e Carida-
de. Rua do Imperador, 197 – Realengo –
94 anos;

• 29/07/1993 – Núcleo E. Léon Denis/
Minha Casa (NELD). Estrada. do Moi-
nho, 135 – Campo Grande – 15 anos;

• 29/07/1967 -  Congregação E. Cris-
tã. Rua Artur Rios, 388 – Augusto Vas-
concelos – 41 anos.

Dicas de sites espíritas
• www.lfc.org.br/sei (revista semanal de divul-
gação)

• www.mundoespirita.com.br
(jornal espírita)

• www.polo6e16.org/sexta (no-
tícias espíritas de nossa região)

• www.educacaoespirita.net (por-
tal da educação espírita)

• www.celd.org.br (C. E. Leon Denis / CELD)

Um toque musical
“É preciso que a música venha
abrir à inteligência as vias que
conduzem à compreensão das
leis divinas, à posse da eterna

beleza...” Léon Denis
Neste mês, a dica musical é para o cd “Can-

tando por um mundo melhor”, com lindas
mensagens de amor, de consolo, de paz... O
CD tem 12 lindas músicas, cantadas por Neuza
Peluso. Todas são lindíssimas, mas posso des-
tacar as seguintes faixas: faixa 3-Quanta luz
(quem não se emociona?) nos sentimos en-
volvidos num ambiente de paz, de verdadeira
luz. A faixa 5 - Já é hora -esta música nos esti-
mula à prática do bem, é um verdadeiro con-
vite à caridade. E a faixa 9 - Cativar - fala do
cativar como sinônimo de solidariedade, con-
firmando que  “cativar é criar laços...” de
amor.É só ouvir e constatar. (Célia Evangelista)

MENSAGEM MEDIÚNICA - Pai e Mãe
Não pense que eu já evolui o suficiente aqui na espiritualidade.
Não, percebo que pouco evoluí.
Penso, às vezes, que já adquiri qualidades e eliminei erros adquiridos por mim, mas pouco evolui.

Preciso muito de ajuda e de força para superá-los a cada instante. Sei que tenho colaborado com os
Amigos Espirituais na ajuda aos necessitados, Mas, eu também necessito ainda de muitas forças e
perseverança, para ir aos poucos me aprimorando.

O trabalho aqui é intenso e o sofrimento também. As nossas mazelas estão tão enraizadas em nós,
que é muito difícil retirá-las com facilidades. Quando superamos uma dificuldade, não demora muito
e caímos nos mesmos erros que pensávamos ter superado. Ao menos já percebemos que estamos
errando. Então reiniciamos o trabalho em nós, para transformá-los, momento a momento.

Muitos pensarão: Ela já desencarnou há algum tempo e já tem muitas condições de ajudar. Sim,
todos nós podemos ajudar, quando nosso desejo é sincero, mas torna-se limitado, por causa da nossa
inferioridade e erros do passado. Quando sentimos que nada podemos fazer em certos casos, rogamos
ao Pai, e o auxílio dos Amigos chega, e eu fico em preces para colaborar.

É assim a minha vida. Difícil, mas vale sempre à pena! É essa dificuldade que nos impulsiona para
frente.

Fiquemos com nosso Amado Pai em nossos corações. 22/5/08  médium Neyde Ney

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Julho de 2008
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

06 As virtudes e os vícios. Maria Luiza Marylin de Alice
LE, Q. 893 a 906. Allan de Souza Oliveira  Leal

13 DIJ DIJ DIJ
20 Ciclo de palestras: “Temas desafiadores da atualidade”. Alonso Santos Sandra -

Wanderlei Lima Santos -
27 A indulgência. Luciano Ribeiro Jaidete Ednelson

EsE, Cap X, itens 16 a 18. Ivone Maria Pereira Gomes

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
07 Encarnação nos diferentes mundos. Eduardo Jr. Maria Irany

LE, Q. 172 a 181. Lourdes Jordão Cecília  Machado
14 Cuidar do corpo e do espírito. Jandira Amorim Dalva Mônica

EsE, Cap XVII, item 11.   Dora Farias Corrêa Barbosa
21 Ciclo de palestras: “Temas desafiadores da atualidade”. Edyr Alves Francinete -

Ivete Zampa Costa -
28 Encarnação nos diferentes mundos – continuação. Nair Dragon Maria Janaina

LE, Q. 182 a 188. Gilésia Pieroni Isabel -

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
02 A verdadeira propriedade. Nilbe Brilhante Alan -

EsE, Cap. XVI, itens 9 a 10. Creusa Branco Faria -
09 Necessidade da vida social.  Nadja de Castro Eduardo Jorge

LE, Q. 766 a 772. Luciano Duarte Couto Goulard
16 Emprego das riquezas. Wanderley Lima Marilene Alan

EsE, Cap XVI, itens 11 a 13. Célia Evangelista Soares Faria
23 Ciclo de palestras: “Temas desafiadores da atualidade”. Eduardo do Couto Creusa -

Marilene Soares Branco -
30 Laços de família. Ricardo Delamari Erli Dener

LE, Q. 773 a 775. Alan Faria Dimas Moreira

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
03 Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Regina Célia Andrés Erli

LE, Q. 525 a 535. Lourdes Jordão Gabriel Dimas
10 A vida de Amélia Rodrigues. Inês Marques Diana Francinete

Magali Brumatti  Hasler Costa
17 Pactos. Poder oculto. Talismãs. Feiticeiros. Ivete Zampa Elizabeth Maria

Bênçãos e maldições. Célia Evangelista Medina Inês
LE, Q. 549 a 557.

24 Ciclo de palestras: “Temas desafiadores da atualidade”. Paulo Goulart Maria -
Andrés Gabriel Cecília -

31 Candeia sob o alqueire - Porque fala Jesus por parábola. Deise Marques Magali Ivonete
EsE, Cap XXIV, itens 1 a 7. Sebastião Amorim Brumatti Coelho

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
04 Caracteres da perfeição. Osmar Fernandes Célia Cláudia

EsE, Cap. XVII, itens 1 e 2. Allan Faria Evangelista Costa
11 Intercâmbio. CEC Ingrid Fernando

Tema Livre. Marilene Soares Tagomori Oliveira
18 Liberdade natural - Escravidão. Nadja de Castro Alan Ana Maria

LE, Q. 825 a 832. Eduardo do Couto Faria Sanches
25 Ciclo de palestras: “Temas desafiadores da atualidade”. Solange Aguiar Roberto -

Ingrid Tagomori Maia -

O frio vem
chegando...

E a
campanha

do
agasalho,
no CELV,

já
começou

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

JULHO/08

• O clamor das almas
(dissertações)

Richard Simonetti
• Nova aurora (romance)

Rogério Felisbino

Com R$ 10,00,  você adquire um
lançamento espírita. Não esqueça o

seu exemplar do Correio Espírita


