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ANO XIII
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Educação Mediúnica (privativa)
S e g u n d a s - f e i r a s – 9h e 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-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).
• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
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.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
Evangelização da Família:
Importância para a harmonia familiar e social.
Sábados,às 15h e 17h.
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EDITORIAL
Bichinhos
Declara-se você esgotado pelos conflitos internos da instituição espírita de que se fez devotado servidor, e revelase faminto de uma solução para os problemas que lhe atormentam a antiga casa de fé.
Lutas entre companheiros e hostilidades constantes minaram o altar do templo, onde, muitas vezes, você
observou a manifestação da Providência Divina, através de abnegados mensageiros da luz, e hoje, ao invés da
fraternidade e da confiança, do entusiasmo e da alegria, imperam no santuário a discórdia e a dúvida, o desânimo e
a tristeza.
(...) lembro-me de velha e valorosa árvore que conheci em minha primeira infância. Verde e forte, assemelhava-se
a uma catedral na obra prodigiosa da Natureza. Tropeiros exaustos encontravam à sua sombra, que protegia cristalina
fonte, o reconforto e a paz, o repouso e o abrigo. Lenhadores, de quando em quando, furtavam-lhe pedaços vivos e
peregrinos ingratos roubavam-lhe ramos preciosos para utilidades diversas. Tempestades terríveis caíam sobre ala,
anualmente, oprimindo-a e dilacerando a, mas parecia refazer-se, sempre mais bela.(...). O tronco, porém, sempre
adornado de milhares e milhares de folhas seivosas, parecia inabalável e invencível.
Um dia, contudo, alguns bichinhos começaram a penetrá-la de modo imperceptível. Ninguém lhes conferiria
qualquer significação. Microscópicos, incolores, quase intangíveis, que mal poderiam trazer ao gigante solo?
Viajores e servos do campo não lhes identificavam a presença. Mas os bichinhos multiplicaram-se, indefinidamente,
invadiram as raízes e ganharam o coração da árvore vigorosa, devorando-o, pouco a pouco...E o vegetal que superara as
ameaças do céu e as tentações da Terra, em reduzido tempo, triste e emurchecido, transformava-se em lenho seco,
destinado ao fogo.
Assim também, meu caro, são muitas das associações respeitáveis, quando não se acautelam contra os perigos,
aparentemente sem importância. São admiráveis na caridade e na resistência aos golpes do exterior. Suportam, com
heroísmo e serenidade, estranhas provocações e contundentes pedradas. Afrontam a calúnia e a maldade, a perseguição
e o menosprezo público, dentro de inalterável paciência e indefinível força moral...
Visitadas, entretanto, pelos vermes invisíveis da inveja ou do ciúme, da incompreensão ou da suspeita, depressa
as perturbam e se desmantelam, incapazes de reconhecer que os melindres pessoais são parasitas destruidores das
melhores organizações do espírito.
Quando o “disse-me-disse” invade uma instituição, o demônio da intriga se incumbe de toldar a água viva de
entendimento e da harmonia, aniquilando todas as sementes divinas do trabalho digno e do aperfeiçoamento espiritual.
Que fazer? pergunta você, assombrado.
Dentro de minha nova condição, apenas conheço um remédio: nossa adaptação individual e coletiva à prática real
do Evangelho do Cristo. Contra os corrosivos bichinhos do egoísmo degradante, usemos os antisséticos da Boa Nova.
- “Se alguém quiser alcançar comigo a luz divina da ressurreição disse o Senhor, - negue a si mesmo, tome a cruz
dos próprios deveres, cada dia, e siga os meus passos.”
Quando pudermos realizar essa caminhada, com esquecimento de nossas carunchosas suscetibilidades, estaremos
fora do alcance dos sinistros micróbios da treva, imunizados e tranqüilos em nosso próprio coração.
Irmão X (do Livro: “Cartas e Crônicas”)

3º Almoço Beneficente,
em agosto
Festival de Panquecas
É com imensa alegria que o
CELV convida todos para mais
um almoço, no domingo, dia
16/08/09, a partir das 12h. Traga a família e
convide os amigos para saborearem
conosco.
Além da Confraternização estaremos
ajudando ao CELV.
Convites em nossa Livraria. Participem!
VOCÊ QUE...
Acabou de chegar. Quer conhecer melhor a Doutrina Espírita.
Existe um Grupo esperando por você!
Grupo de iniciação ao Espiritismo
ª Estudo dinâmico dos temas básicos da Doutrina Espírita;
ª Com duração de 09 semanas;
ª E você pode começar em qualquer tema;
ª Não é necessário inscrição. Informe-se com a recepção.
Domingos, segundas e quintas às 09h
Quartas e sextas às 20h
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Parabéns pra você, nessa
data querida....
“Parabéns pra você, que mereceu renascer,
entre tantos milhões, você mereceu
renascer... tenha fé nesta vida e na vida
futura também...”
Julho
01 - Armando Rodrigues Ferreira
02 - Maria Isabel Pereira Ferreira
03 - Elizabeth Medina Penha
04 - Ivone Maria Igreja de Souza
04 - Rogério Notaroberto da Silva
06 - Juliana Alcântara Mesquita
06 - Zenilda Soares Santos
06 - Paulo Soido Pinto Guedes
07 - Fernando Soares Portugal
08 - Maria Izabel Pinto
09 - Julia Gomes de Sá
12 - Carlos Henrique Gonçalves Alcântara
12 - Maria do Carmo B. Lustosa
12 - Ricardo Mauricio Muniz Silva
12 - Marta Sueli Marques Dias
13 - Raquel de A. Paulino
15 - Luis Carlos de Sousa Nunes
15 - Maria Rubenita Gomes da Silva
18 - Raul Sérgio Pereira Pinto
18 - Vilma Bittencurt da Costa
20 - Luiz Gonzaga de Oliveira
21 - Lisete Cruz Martins
22 - Nadja Naira Bastos de Castro
23 - 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
Associados novos
Maria José Esteves Machado
Saudamos a nova companheira, e solicitamos que não deixe de comparecer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4 ou
2x2, onde receberá um exemplar do Estatuto
do CELV e os esclarecimentos a respeito de
suas contribuições. Seja bem-vinda!
ª Sala de vídeo
Em Julho, vamos exibir um filme que foi
um sucesso no Movimento Espírita e também
em uma edição do Festival de Pipoca de nossa
Casa.
“Minha vida na outra vida” é um emocionante filme, que traz toda a lógica da reencarnação, com fidelidade e respeito. Inspirado em
fatos reais e adaptado do livro “Yesterday
Children” conta a história de Jenny Cockell,
nascida em 1953, no interior dos EUA e que,
em 1990 começa a ter visões e lembranças da
sua última reencarnação nos anos 30. Intrigada,
Jenny sai em busca de seus filhos da vida passada. Começa uma emocionante jornada.
Pela primeira vez na história, um filme não
espírita retrata, com fidelidade, lógica e respeito, a reencarnação e a comprova. Vale a
pena rever. Para quem não viu uma ótima
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oportunidade, convide os amigos, eles vão
entender o que é a reencarnação.
“... As reencarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride” Léon Denis
EXIBIÇÕES às terças-feiras,
dias: 14 e 28/07
Horário: 20h - Entrada gratuita Convide os amigos.
Local: Sala de Vídeo - sala 01/CELV.
ª CELVINHO e sua dica de leitura
A história deste mês é do “Reino do vai e volta”, que é conhecido assim porque todos nós vamos
e voltamos. A morte não existe!
Mas nem sempre foi assim, neste Reino
tinha um Rei que gostava de gritar, obrigando
as pessoas a cochicharem. E aí, no Reino do
Vai e Volta, todos desaprendem a falar e passam a cochichar. Para acabar com esse encanto, surge a bruxa Maga Li, que com a ajuda
das crianças nos ensina uma bela lição. Para
todas as idades, uma história alegre com muitos ensinamentos e diversão. Mais do que um
livro infantil, O Reino do Vai e Volta é uma
mensagem de esperança e alegria nas idas e
vindas do espírito humano, explicando sobre
o desencarne e o reencarne.
O “Reino de vai e volta” é de autoria de
Adeilson Salles, tem 28 páginas com ilustrações belíssimas, indicação infanto-juvenil.
“A leitura é o caminho mais importante para a educação da criança”.
ª Sugestão de Leitura
Nossa dica para esse mês é o livro No
Rumo da Felicidade, de psicografia de Divaldo
Franco, distingue-se pelo perfil de obra de significativa expressão no que diz respeito a problemas existenciais.
Temas como: ansiedade, avareza, livre-arbítrio, imortalidade, emoções, religiosidade dentre outros, discutidos ao longo de 34 capítulos,
figuram como um convite à reflexão, auxiliando
a pessoa realmente interessada na conquista da
felicidade, a desvencilhar-se dos fatores de sombra e perturbação, de angústias e medos que
assaltam os viajores da experiência carnal, no
empreendimento enobrecido a que se entregam.
De acordo com a Autora Espiritual Joanna
de Angelis, há uma ânsia incontida no ser
humano pela aquisição da felicidade, cuja
busca é inerente ao Espírito.
Desse modo, a felicidade, uma vez
sedimentada no amor, na justiça e na caridade
e, entendida como o resultado de um processo de libertação do indivíduo, enquanto ser
holístico, torna-se então, possível.
Este livro é editado pela EBM Editora, tem
143 páginas, e está disponível em qualquer
Livraria Espírita.
ª Fragmentos de Luz...
Onde te encontras
O Senhor necessita de ti, onde te encontras.
Observa o que tens a fazer ainda hoje e
perceber-lhe-ás a presença no dever que te
espera.
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Do livro: Espera Servindo, psicografia de
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito
Emmanuel
... & Verdade
Estamos evoluindo
Ao contrário do que muitos pensam, o planeta está evoluindo.
Apesar de toda incúria, desrespeito humano, ainda existem aquelas almas heróicas,
dedicadas e altruístas que tudo fazem pela
harmonia, pela paz e concórdia terrena, estejamos encarnados ou desencarnados.
Se ainda ocorrem perturbações e guerras
é porque o egoísmo e o orgulho mostram
suas garras viris e avassaladoras.
Entretanto, em contrapartida existem almas
que já se inundaram de simplicidade e humildade para ajudarem incessantemente a todos
os irmãos em humanidade.
Se irmãos ainda passam fome ou frio, existem as pessoas valorosas distribuindo paz,
sopa, leite e agasalho.
A evolução tecnológica é pujante e veio
para ficar auxiliando toda a comunidade
terrena.
As artes, em todas as suas expressões, aí
estão num fenômeno de instrução e educação
da coletividade.
Está havendo uma melhor compreensão
das coisas, da vida, das circunstâncias.
As dificuldades que surgem e muitas vezes solapam as energias humanas funcionam
como institutos de educação, de reparação e
resgate de nossas individualidades espirituais
que são as essências intelectuais do Universo.
Precisamos estar atentos a este novo ciclo
evolutivo que o planeta Terra entrou, para que
nossa operosidade seja frutuosa em cooperação com todos dentro da benevolência, indulgência e perdão das ofensas, conforme exortação dos Reveladores Espirituais.
Façamos sim, de nossa parte, porque Jesus quer sempre usar nossos pensamentos,
nossas palavras e nossos atos em forma de
boas obras que irão favorecer melhores condições vibracionais.
Precisamos evoluir para que acompanhemos o planeta neste grande processo de Regeneração, caso contrário estaremos fadados
ao exílio em outro planeta em condições de
inferioridade evolutiva.
Amemos e aceitemos os desafios, porque
eles nos proporcionarão maior alegria e entusiasmo de viver para que estejamos preparados a alçar maiores vôos frente à imortalidade
que há tempo nos aguarda.
Bittencourt Rezende - O Clarim,
setembro de 2008.
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE, INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE

ª Treinamento e avaliação da Recepção
/ DAF
Para os interessados em ser voluntários,
que já participam de algum grupo de estudos,
e para os que já colaboram, estão todos convidados a participar deste encontro, no sábado dia 11/07, às 9h. Compareçam.

Sede própria: Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 Campo Grande - RJ • Instituição fundada em: 10/03/1920
• Diretor Responsável: Ivete Zampa • Redação: Marylin Oliveira e Consuelo Ferreira
• Colaboraram nesta edição: Departamentos do CELV
• Revisão: Célia Evangelista. Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? E-mail: div.celv@yahoo.com.br
Editoração: Neotécnica, Tel.: (21) 2415-1238, E-mail: neo.tecnica@terra.com.br • Tiragem desta edição: 600 exemplares • Circulação: interna mensal
“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

ª Visitas a Curupaiti / DAF
A dirigente do Departamento de atendimento fraterno, Marilene Soares, comunica que
a coordenação das visitas a Curupaiti, estão
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desde junho/2009, sobre a responsabilidade
do Sr. Ricardo Teixeira. Agradecemos a dedicação de todos estes anos ao Sr. Sebastião
Amorim, que continua a participar com o grupo das visitas.
A visita ao Hospital Colônia de Curupaiti
acontece em nossa Casa a muito anos, todo
segundo domingo do mês, um grupo se reúne
para visitar e doar amor e atenção aos enfermos desta colônia. Você pode participar na visita ou trazendo alimentos para serem doados.
ª Grupo de Estudo dos Livros Complementares - GELCOM
Para quem está estudando ou já terminou
o GELCO ou o ESDE, convidamos para estudar as excelentes obras literárias, ditadas pelo
espírito Manoel Philomeno de Miranda, às
terças-feiras, no horário das 18h às 19h
30min.
Em julho, será iniciada uma nova obra
para estudos, “Grilhões Partidos”. Busque
informações com a equipe do DAD, ou com
os Coordenadores.
ª Avisos: Depto de Assistência e Promoção Social - DAPSE
Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV e lembramos quanto são importantes suas doações, para que
possamos atender às 17 famílias assistidas por
nossa Casa.
• Em maio / 2009 recebemos: 402 kg de
alimentos, 2247 peças de roupas, 175
pares de calçados, 69 bolsas / cintos,
106 materiais de higiene e limpeza,
outros donativos: 03, e R$ 142,00 em
doações em espécie. No Bazar foram
arrecadados R$ 743,50;
• Chá de bebe – resultado de R$ 695,00
em espécie e 286 peças;
• Campanha do agasalho: 03 cobertores.
“Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde”. (Bezerra de Menezes)
ª Convite para voluntários: Depto de
Multimeios - DMM
Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.
Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de julho, os encontros serão nos dias
03, 17 e 31/07, sempre às 08h.
ª Avisos: Depto de Orientação Mediúnica – DOM
• Médiuns passistas - Encontro bianual
O passe é um ato de amor na sua expressão
mais sublimada, é uma doação ao paciente
daquilo que o Médium tem de melhor, enriquecido com os fluidos que o seu Guia Espiritual traz, e ambos – Médium e Benfeitor Espiritual -, formando uma única vontade e expressando o mesmo sentimento de amor”
Suely Caldas
Portanto todo esforço deve o Médium
fazer para melhor cumprir sua tarefa;
Para todos os Médiuns Passistas das Reuniões Públicas e de Tratamento Espiritual. Escolham o melhor dia: 03 de julho (sexta-feira), às 19h30m; 18 de julho (sábado), às
9h, ou 01 de agosto (sábado), às 9h;
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Médiuns Passistas afastados da tarefa, que
queiram reintegrar-se à tarefa de passe, compareçam dia 18 de julho, às 9h.
Maiores informações no mural do DOM.
NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ªTema da COMEERJ 2010
Em reunião realizada no CEERJ, foi escolhido o tema para a XXXI COMEERJ - Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado
do Rio de Janeiro e XVI ENEFE - Encontro
Estadual da Família Espírita, em 2010: “CONHECES A VERDADE, AGORA LIBERTA-TE!”
ª Novo endereço do GEAF
O Grupo Espírita Amadeu Ferretti está em
novo endereço, Rua Virgílio Brígido, 270 (fundos), Estrada do Cabuçu, Campo Grande. RJ; 3ª
rua depois do radar à direita (perto do Prezunic).
O Grupo ainda está em sede provisória.
ª Filme sobre Chico Xavier pode virar
série
Está em estudos na TV Globo a possibilidade de transformar o filme sobre a vida de
Chico Xavier em microssérie a ser exibida
depois do lançamento no cinema. Este é o
mesmo modelo que será adotado para “O
Bem Amado”.
O filme terá direção de Daniel Filho e roteiro de Marcos Bernstein. No papel do médium, estarão Nelson Xavier e Ângelo Antônio, em duas fases.
ªAgenda de Divaldo no RJ, em agosto.
Já temos disponível o roteiro de Conferências do Médium e expositor Divaldo Franco em nossa Cidade. Veja em nossos murais
ou solicite pelo email div.celv@yahoo.com.br.
ª Abrigo Doce Morada - Quer ser voluntário?
O Abrigo Doce Morada, localizado no
Morro do Chá / Santa Cruz, em parceria do
BEM assumiu a Fazenda Vale dos Eucaliptos,
380mil m2 com teatro para 1000 pessoas,
pousada para 500 pessoas, campo de futebol, piscina com 170mil litros, um Centro
Ecumênico, e 92 mil m2 de floresta de eucalipto
preservada. Está realizando um projeto com
as seguintes oficinas sociais para as crianças e
adolescentes carentes da localidade: Oficina
de teatro, futebol, reforço escolar, artesanato e
cidadania.
Por tudo isso, está necessitando de voluntários para as seguintes oficinas: Ecoturismo, coral, banda de música, inclusão digital, cultivo de
horta. Os interessados deverão agendar entrevista com a direção do Abrigo Doce Morada
através do email: doce.morada@ig.com.br, ou
através do celular: 9736-6507 (Carlos Neider).
Repassem esta notícia.
ª Corrente sanguínea
No encontro do ano passado da Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado
do Rio de Janeiro (Comeerj), que ocorre sempre no período do Carnaval, alguns jovens
do Pólo 7 tiveram uma ideia que merece ser
reproduzida por muito mais espíritas. Criaram um grupo para doação de sangue a Instituições de Saúde, ao qual deram o nome de
“Corrente sanguínea” e que tem como ban-
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deira o lema “Sangue, doo meu sangue”.
Desde então, eles escolhem um dia para se
reunirem e fazerem a doação no Hemorio
(www.hemorio.rj.gov.br).
A Mocidade Espírita Ezequiel do CELV, já
toma esta atitude de solidariedade há muito
tempo.
Parabéns a todos pela bela atitude e que
outros grupos façam também!
ª Caravana para II Congresso Espírita
Macaé / RJ
Estamos organizando uma caravana para
o II Congresso. Mas precisamos saber quais
são as pessoas interessadas para contratar o
transporte. Os interessados devem nos procurar no CELV o mais breve possível ou por
div.celv@yahoo.com.br
ou
email
marylinoliver@yahoo.com.br. (Marylin Oliveira – 8889-5282)
As inscrições já estão abertas. O evento será
realizado nos dias 31/10, 01 e 02/11, no MACAÉ
CENTRO - Centro de Convenções Jornalista
Roberto Marinho (com limite para 2000 participantes). As inscrições poderão ser realizadas
pelo site www.congressoespirita.ceerj.org por
email secretaria.congresso@ceerj.org ou por fax
(22) 2762-3789. Término das inscrições: 25
de outubro de 2009. Após esta data, a inscrição
só será aceita no local do evento.
Os organizadores estão oferecendo alojamentos gratuitamente. Os interessados deverão informar esta necessidade na ficha de inscrição bem como deverão levar colchonetes,
lençóis, travesseiros, etc.
As vagas são limitadas. Faça já a sua inscrição! Obs. a alimentação correrá por conta
do confraternista. Multipliquem esta notícia!
ª VI Semana Espírita de Seropédica
A União Municipal Espírita de Seropédica vai promover mais uma Semana Espírita,
que vai acontecer de 03 a 08 de agosto –
19h30min, no Cine Teatro Gustavo Dutra –
Pavilhão Central da UFRRJ (Rural Rio). O
tema deste ano será: “Jesus, Espiritismo e atualidade”. Programação: 03/08 – O que é o
Espiritismo?(Joaquim M. Junior - Niteroi). 04/
08 – O espírita e a responsabilidade ambiental
(Alcione Koritzky - RJ). 05/08 – Jesus e o mundo de ontem e de hoje (Eduardo Ferreira CELV). 06/08 - Que mundo deixaremos para
nós? (Ivete Zampa – CELV). 07/08 – Espiritismo: condutas, crises e soluções (Célia Freitas
B. Melo – MG). 08/08 – A arte como instrumento de espiritualização (Marielza Tiscate –
RJ). Mais informações em nosso mural ou pelo
email div.celv@yahoo.com.br.
ª Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em julho, o brinde
será o CD Acreditar no Bem de
Jackson e Alana do movimento espírita
do Rio Grande do Sul. “É só querer”,
“Luz da minha vida”, “Acreditar no
Bem”, entre outras composições de
Jackson Pereira, compõem o repertório
da produção que apóia a Sociedade
Espírita Jaques de Oliveira da cidade de
Taquari – RS. Vale a pena conferir.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes dos
meses anteriores poderão ser adquiridos pelo
valor antigo de R$ 15,00, até o término de
nosso estoque.
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• Clube do Livro (bimestral) – As opções deste bimestre serão os livros: “O
Médico Jesus”, de José Carlos De Lucca
(conforto). E, “O Voo da Esperança”, de
Woyne Figner Sacchetin, pelo espírito
Alberto Santos Dumont (romance).
Não esqueça de pegar o seu brinde, o jornal Correio Espírita. Valor R$ 12,00 (doze reais) cada opção.
Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV
funciona na Sala 02, e atende todos os dias, antes e após
às Reuniões Públicas, e também aos sábados, à tarde.
O cadastro é totalmente grátis. Precisamos apenas de uma foto, cópia de endereço e telefone para contato.
Visite-nos, são mais de 800 títulos para
seu conforto e orientação.
“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”
ª Instituições aniversariantes & endereços
• 04/07/1914 – C. E. União e Caridade. Rua do Imperador, 197 – Realengo –
95 anos;
• 29/07/1993 – Núcleo E. Léon Denis/
Minha Casa (NELD). Estrada. do Moinho, 135 – Campo Grande – 16 anos;
• 29/07/1967 - Congregação E. Cristã. Rua Artur Rios, 388 – Augusto Vasconcelos – 42 anos.
ªDicas de sites espíritas
• www.100anoschicoxavier.com.br (site
centenário Chico Xavier)
• www.polo6e16.org/sexta (site de
notícias de nossa região)
• www.momento.com.br (mensagens de conforto e orientação)
• www.gan.com.br (Grupo de Arte
Nascente)
• www.congressoespirita.ceerj.org (site de
informações congresso de Macaé)
Um toque musical
“As artes não sairão do torpor que
jazem senão por meio de uma reação
do sentido das idéias espiritualistas”.
Allan Kardec
Nossa dica é o novo CD Arte Nascente
do GAN que comemora seus 20 anos de muita música, teatro e dança. São 16 faixas ao
vivo, com participação de diversos músicos
como William, da Banda Mensageiros, o maestro Paulo Rowlands, Pablo Faria e Anderson,
da Banda Mr. Gyn.
Um CD muito animado, com uma produção inovadora, diferente do que estamos acostumados, direcionado à todos que tem uma
alma jovem, traz os princípios da Doutrina
Espírita através de uma arte espiritualizada e
comprometida com a valorização da vida. Um
destaque para a belíssima interpretação da
música “Tudo é por amor” e também para a
faixa “Sou seu anjo”. Ouça acompanhado das
letras e sinta arte a favor da espiritualização.
Vale a pena ouvir! (www.gan.com.br)
“O verdadeiro homem de bem é o que
cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza...
O homem de bem é bom, humano e
benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em
todos os homens vê irmãos seus.”
Allan Kardec / ESE
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Luz & Verdade
MENSAGEM MEDIÚNICA

Queridos Amigos e Irmãos
Esperamos estar contribuindo com os trabalhos da Casa, através de nossos pequenos comentários. É essa é a nossa intenção, de cada vez mais
fazer crescer esse intercambio a fim de que a Casa cresça e floresça, para cada vez mais amparar os irmãos dos dois planos da vida.
Hoje, estávamos conversando sobre os trabalhos da Casa, (somos um grupo, como já comentamos sobre isso) e resolvemos observar a bela
reunião, que é a Educação Mediúnica. Uma reunião de tamanha importância para a Casa, porque é através dela que irão se aprimorando, para o melhor
intercambio, e com isso melhorando o atendimento na Casa. Observamos, e notamos que todos estudam para trabalhar mediunicamente, já que todos
nós somos médiuns, vão se aprimorando para conhecer, mais profundamente o que é a mediunidade. E, observando a reunião desde o início,
percebemos a dedicação dos irmãos superiores manipulando os fluidos na sala antes da chegada dos participantes. (Dedicação).
Fluidos de várias espécies são manipulados individualmente, quer dizer, uma espécie de fluido diferente, fazendo um ambiente particular, de
acordo com a necessidade de cada um, e assim o ambiente se torna perfeito para o trabalho iniciar. É necessário que, ao penetrar na sala, todos fiquem
em silencio se envolvendo com esses fluidos e com os irmãos instrutores que já estão presentes desde cedo. Perseverança, confiança e determinação
sempre devem estar nos pensamentos de todos. (Perseverança.Confiança e Determinação).
Comentamos agora sobre os estudos que são de suma importância, porque sem o conhecimento nossa ajuda será incorreta. Estudando os
fenômenos, os fluidos e muito mais, para saber como melhor direcioná-los. Por isso estudar é fundamental. ( Estudo).
E que possamos ser um só, ajudando uns aos outros e assim todos formando uma única vibração de amor que se irradiará a tantos que sofrem.
(Amor).
E sempre agradecendo a Deus nosso Amado Pai e Nosso Médico Maior Jesus pelas bênçãos recebidas nessa reunião de aprendizado. (Agradecer).
E sempre nos momentos dos nossos agradecimentos, que possamos convidar nossos amigos superiores para estarem conosco na próxima
reunião, trazendo luz e paz, e que possamos criar um vínculo de união entre os dois planos. (União).
Agradecemos e estamos felizes por a todos. Pois. podemos contribuir com um pouquinho de nós, recebam nossos carinhos, porque sempre
sentimos os carinhos de todos vocês. (Carinho).
Com essas palavras, já notamos sentimentos primordiais para nossa reunião continuar florescendo. Que Deus nos abençoe. Abraços. Simone
Milhomens
(Reunião de Atendimento Espiritual / terça-feira / Neyde Ney)

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Julho de 2009
Dia
05
12
19
26

Dia
06
13
20
27

Dia
01
08
15
22
29

Dia
02
09
16
23
30

Dia
03
10
17
24
31

DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Ressureição da carne.
Valmir Freitas
LE, Q. 1010 e 1011.
Maria Luiza
Tema Livre.
DIJ
Ciclo de Palestras: “Suave entardecer.
Ivete Zampa
Enfrentando novos desafios”.
Wanderlei Lima
O ódio.
Alan Faria
EsE, Cap. XII, item 10.
Ednelson Gomes
SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Não creais em todos os espíritos.
Eduardo Jr.
EsE, Cap. XXI,itens 6 a 7.
Bete Bard
Relação de simpatia e antipatia.
Jandira Amorim
LE, Q. 291 a 303.
Dalva Correa
Ciclo de palestras: “Suave entardecer.
Ivete Zampa
Sempre é tempo de aprender”.
Inês Marques
Os falsos profetas.
Pedro Cezar
EsE, Cap. XXI,itens 8 a 9.
Edneide Silva
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Muito se pedirá àquele que muito
Allan de Souza
recebeu.
Sebastião Amorim
EsE, Cap.XVIII,itens 10 a 12.
Paixões.
Fernanda Portugal
LE, Q. 907 a 912.
Ednelson Gomes
Dar-se-á àquele que tem.
Eduardo Ferreira
EsE, Cap.XVIII,itens 13 a 15.
Alan Faria
Ciclo de palestras: “Suave entardecer.
Creusa Branco
Benefícios da maturidade”.
Marilene Soares
O egoísmo.
Nadja de Castro
LE, Q. 913 a 917.
Osmar Fernandes

Direção Apres. Livro
William
Maria
Bastos
Carmo
DIJ
DIJ
Francinete
Costa
Marylin de
Alice
Oliveira
Leal
Direção Apres. Livro
Lourdes
Maria
Jordão Joaquina
Francinete Severino
Costa
Francisco
Ana
Selma
Eller
Maria
Maria
Cecília Joaquina
Direção
Erli
Dimas

Apres. Livro
-

Fabíola
dos Santos
Marylin de
Oliveira
Alan
Faria
Creusa
Branco

Marília
Amaral
Erli
Dimas
Sérgio
Inácio

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
Amazonas Hércules, uma vida de amor. Sebastião Amorim
Célia
Maria Inês
Evangelista
O ponto de vista.
Andrés Gabriel
Diana
Lúcia
EsE, Cap. II, itens 5 a 7.
Inês Marques
Hasler
Helena
Liberdade natural. Escravidão.
Darkson Pires
Francinete Marília
LE, Q. 825 a 832.
Célia Evangelista
Costa
Freitas
Ciclo de palestras: “Suave entardecer.
Pedro Castelo
Maria
O idoso na casa espírita”.
Francinete Costa
Cecília
Uma realeza terrestre.
Ivone Maria
Ana
Maria
EsE, Cap. II, item 8.
Magali Brumatti
Eller
Inês
SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
Expiação e arrependimento.
Osmar Fernandes
Cláudia
Valquíria
LE Q. 990 a 1002.
Ivonete Coelho
Costa
Menezes
A fé humana e a divina.
Sebastião Amorim
Ingrind
Ana Maria
EsE, Cap. XIX, item 12.
Nilbe Brilhante
Tagomori
Sanches
Duração das penas futuras.
Ricardo Teixeira
Alan
Iris de
LE, Q. 1003 a 1009.
Allan de Souza
Faria
Souza
Ciclo de palestras: “Suave entardecer.
Ivete Zampa
Célia
Ainda há muito o que fazer”.
Marilene Soares
Evangelista
Os trabalhadores da última hora. Os
Iris Duarte
Alan
Ivonete
últimos serão os primeiros.
Ingrind Tagomori
Faria
Coelho
EsE, Cap. XX, itens 1 a 3.

