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Luz & Boletim Interno

Verdade

(Participe, seja também um voluntário. Procure
o Balcão de Atendimento de nossa Casa)

• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• 4o sábado, 19h – Visita fraterna
• Último sábado, 16h30 – Visita ao Lar

de Otávio

VISITVISITVISITVISITVISITAAAAAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNAS EXTERNASSSSS

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

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

• Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas-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
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h.
Sextas-feiras – Suspensas.
Grupos de estudos
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
grupo de estudos

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

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
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EDITORIAL
Muitos de nós chegamos à Casa Espírita ansiosos, à procura da cura de

nossos males físicos e emocionais. Às vezes, esses males nos acometem no meio
de nossos percursos espíritas. Nesse momento oramos ao Cristo em busca da
cura, de um consolo. Assim fez o cego de Jericó, que andava a mendigar, e
vivia a procurar o Mestre, e ao sentir sua presença pôs se a gritar, implorando
misericórdia. E quando interrogado com amor pelo Cristo, que lhe indaga: “que
queres que eu faça”? E com sinceridade o cego lhe diz: “Senhor, que eu veja”.

E nós, estamos dispostos a ver esta nossa “cura”? Rogamos ao Mestre
esmolando misericórdia, e sempre somos atendidos. Mas já somos capazes de
“ver”? E já somos capazes de retribuir? A nossa oportunidade de cura está no
trabalho da caridade, na vivência do Evangelho, aí se encontra o nosso fortale-
cimento para a cura dos nossos males.

Por que ainda permanecemos indecisos do que fazer? Por que ainda perma-
necemos distantes do Cristo e de sua obra? Por que ainda não retribuímos com
coragem de caminhar, para a realização de tarefas, que nos ajudam a evoluir?O
trabalho de ajuda ao próximo, fortalece nossos objetivos de crescimento. Para
nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos, mas ainda
nos falta vontade.

Mas, não é a vontade que espera, mas a vontade que age, que ampara, que
consola. A vontade que “cura”, que nos melhora, que auxilia a evolução e o
aprendizado, esta é a atitude que só depende de nós, cada um nas suas possibi-
lidades, saiamos da inércia. Jesus já nos avisou: “na vida terás atribulações”,
mas também deixou a solução “fora da caridade não há salvação”. Já nos
alertava, naquela época, que pedras encontrariam todos aqueles que buscas-
sem pelo bem, que muitas provas apareceriam em nossos caminhos, mas que
serviriam para valorizar nossa jornada,  nos entregando às causas divinas, com
coragem e renúncia.

Não deixemos de perguntar ao Mestre, todos os dias: “Senhor, que queres
que eu faça?”.

“As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os
médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, que
seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecerem
dominados por tola presunção de infalibilidade. Constituem um dos grandes
tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a
fascinação”. (LM 2ª parte – cap. 29 – item 329)
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Venha nos visitar
• Livraria Espírita Sementes de Luz
Com diversas opções de livros, revistas,

jornais, CD´s e DVD´s
• Biblioteca & Sala de leitura

A Biblioteca e a Livraria funcionam
todos os dias,

antes e após as Reuniões Públicas.
Também aos sábados, à tarde.

••••••••••••••••••••••••••••
Venha para nosso CLUBE!
Seja um associado do:

Clube do Livro ou
Do Clube de Arte.

Passe na Livraria e peça informações
Ou fale conosco pelo livraria@celv.org.br

Vídeo Divulgação
“Expiações coletivas na Visão
Espírita”
Palestra com Raul Teixeira

Os dias difíceis de hoje. A experiência
humana tridimensional na Terra: indivíduo,
família e sociedade.

Equívoco e erro. Débitos individuais e
débitos coletivos. As expiações individu-
ais, familiares e coletivas como instrumen-
to de liberação das culpas.

Os incêndios dos edifícios Andraus e
Joelma, em São Paulo, e as Cruzadas. O
incêndio do Grande Circo Norte-america-
no, em Niterói, e o sacrifício dos cristãos
no ano 177. O acidente com o Boeing
A320 da Tam, em 2007, em São Paulo.

O psicoímã e as expiações coletivas. Por
que uns chegam e outros perdem a hora?

“O escândalo é necessário, mas ai da-
quele que o provoque.” (Jesus).

“No mundo poderemos ter injustiça e
injustos, mas jamais encontraremos
injustiçados. “(Espírito Camilo).

O determinismo do livre-arbítrio. Nos-
sas vidas nas mãos de Deus.
Única exibição: terça-feira, dia 12/07/11.

Duração do vídeo: 97 minutos.
Horário: 20h – Entrada gratuita –

Convide os amigos.
Local: Salão do CELV.

CELVINHO e sua dica de leitura
para as crianças
“Quando o video game
mandava no Naldinho”

Naldinho, um menino mui-
to moderninho, esquecia de

viver sua própria vida. Nem jogar bola e
outras brincadeiras ele queria mais, muito
menos estudar. Só pensava em jogar vídeo
game. O rei do game, andava exageran-

do, adorava jogos de luta. Até que um dia
ele teve que enfrentar o temível
Preguiçóide Ignorantis, um inimigo na vida
real. Acompanhe Naldinho e seu amigo
Mutante nessa aventura.

O autor deste livro é Adeilson Salles,
que publicou também: “A.N.J.O.S”, “Fu-
gindo para Viver”, Menino Chico e muitos
outros sucessos infantojuvenil. Procure
mais esta novidade em nossa Livraria!

Sugestão de Leitura
Para permitir que os pais

e responsáveis possam ampli-
ar sua capacidade de “perce-
ber e compreender” os con-
flitos infantojuvenis, no pro-
cesso de amadurecimento
nessa faixa etária, grafou Ivan

Albuquerque as páginas do livro “Adoles-
cência causa da infelicidade”.

Escrevendo-o, nosso companheiro es-
piritual analisou desde as chamadas esqui-
sitices até os comportamentos que a ciên-
cia médica denomina “transtornos de per-
sonalidade”, além de outras tantas situa-
ções que envolvem divórcio, adoção, se-
xualidade, suicídio, gravidez, religião, ca-
samento, etc.

Em síntese, escreve-nos o autor sobre
a necessidade que todos nós temos de uti-
lizar a própria reflexão sobre os casos que
porventura vivenciamos no seio domésti-
co; e sobre o devido papel que cada um
deve assumir diante das dificuldades do
lar, para que a singularidade de todos seja
preservada e, no momento em que a crise
aparecer, possamos nos perguntar: “qual
a minha contribuição para que isso ocor-
ra em meu ninho familiar?”

Você pode encontrar em qualquer Li-
vraria Espírita. Vale a pena conferir!

Fragmentos de Luz...
Espiritismo e você
Se, perante as dificuldades naturais que

a vida lhe apresenta, como imperativo da
evolução, você ainda:

irrita-se com facilidade;
desespera-se nos momentos de prova-

ção;
encoleriza-se com frequência;
não reprime a palavra descaridosa;
responde com aspereza;
age com agressividade;
não sustenta a harmonia do ninho do-

méstico;
anuncia-se como arauto do pessimis-

mo;
mostra-se como tropeço na realização

das boas obras;
revolta-se contra a Vontade Divina,

quando contrariado em suas aspirações.
Em verdade, embora você esteja parti-

cipando ativamente do Espiritismo, asso-
berbado em tarefas e estudos, direção e
assistência, é justo reconhecer que, nessas
condições, o Espiritismo ainda não parti-
cipa de você.

André Luiz, psicografia
de Chico Xavier

... & Verdade
Corpo Humano
No templo miraculoso da carne, em

que as células são tijolos vivos na constru-
ção da forma, nossa alma permanece pro-
visoriamente encerrada, em temporário
olvido, mas não absoluto, porque, se trans-
porta consigo mais vasto patrimônio de
experiência, é torturada por indefiníveis
anseios de retorno à espiritualidade supe-
rior, demorando-se enquanto no mundo
opaco, em singulares e reiterados
desajustes.

No corpo humano, temos na Terra o
mais sublime dos santuários e uma das
super maravilhas da Obra Divina.

Da cabeça aos pés, sentimos a glória
do Supremo Idealizador que, pouco a pou-
co, no curso incessante dos milênios, or-
ganizou para o espírito em crescimento o
domicílio de carne em que a alma se ma-
nifesta. Maravilhosa cidade estruturada
com vidas microscópicas quase imensurá-
veis, por meio dela a mente se desenvolve
e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais
e nos serviços regulares do mundo, para
altos encargos nos círculos superiores.

A bênção de um corpo, ainda que mu-
tilado ou disforme, na Terra, é como pre-
ciosa oportunidade de aperfeiçoamento
espiritual, o maior de todos os dons que o
nosso Planeta pode oferecer.

O corpo é para o homem santuário real
de manifestação, obra-prima do trabalho
seletivo de todos os reinos em que a vida
planetária se subdivide.

Emmanuel
Do livro Palavras de Emmanuel.

Acesse nosso site
www.celv.org.br

Quer falar conosco, tem
sugestões ou dúvidas?

Quer receber nossas notícias
e do Movimento Espírita?
 divulgacao@celv.org.br



3Julho 2011 Luz & Verdade

Notícias  da Diretoria
Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida....data querida....data querida....data querida....data querida....

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

Julho
01 - Armado Rodrigues Ferreira
01 - Rosania Vargas dos Santos
02 - Maria Isabel Pereira Ferreira
03 - Elizabeth Medina Penha
04 - Ivone Maria Igreja de Souza
04 - Rogério Notaroberto da Silva
05 - Expedita Alves da Silva Moreira
06 - Zenilda Soares Santos
06 - Juliana Alcântara Mesquita
07 - Fernando Soares Portugal
07 - Dilza dos Santos Costa
08 - Vilma Regina Gomes de Assis
08 - Maria Izabel Pinto
09 - Sérgio de Matos Carvalho
09 - Simone Cristina G. das Chagas
11 - Cláudia Maria Silva da Costa
12 - Ricardo Maurício Muniz Silva
12 - Marta Sueli Marques Dias
13 - Raquel de Assis Paulino
15 - Luiz Carlos de Souza Nunes
18 - Raul Sérgio Pereira Pinto
18 - Vilma Gomes Bittencourt
18 - Lindemberg Dias de Andrade
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 - José Fidélis Lima
26 - Natália Marinho Fernandes
29 - Marina Ferreira da Silva
31 - Malvino Ambrósio Gesteira

Diretoria de Assistência e Promo-
ção Social - DAPSE

Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadoresA do CELV, e lembramos
quanto são importantes suas doações,
para que possamos atender às famílias
acolhidas por nossa Casa.

• Em maio/2011, recebemos: 371 kg
de alimentos, 1858 peças de roupas, 146
pares de calçados, 59 bolsas / cintos, 167
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 37 e R$ 134,20 (doações em
espécie).  No Bazar foram arrecadados R$
1.453,75.

• Resultado do CHÁ DE BEBÊ– con-
vites vendidos R$ 1.253,00, peças doa-
das 297. Agradecemos a todos que, dire-
ta ou indiretamente, colaboraram e tam-
bém aqueles que puderam nos prestigiar
no dia do Chá.

Novos Associados
• Marcelo Gibson de Almeida
• Sandra Maria Marques Sabag
• Maria Aparecida D. M. Alves
• Bruno Pinto Fernandes
• Neyde Ferreira Ney
Saudamos aos novos companheiros

(as) e solicitamos que não deixem de
comparecer à Livraria (Tesouraria), onde
receberão um exemplar do Novo Estatuto
do CELV e os esclarecimentos a respeito
de suas contribuições. Sejam bem-vindos!

“Quando a caridade é muito discutida,
o socorro chega tarde”.

(Bezerra de Menezes)

Você que deseja colaborar com o
CELV,

Pode se tornar um Associado, colabo-
rando com nossos compromissos mensais.
Pode ser um doador, doando alimentos,
roupas, material de higiene pessoal, etc, ou
sendo voluntário nas atividades da Casa.

Seja como for, procure a Recepção ou
o companheiro do Balcão de atendimen-
to. Qualquer um deles estará preparado
para dizer como você pode ajudar ao
CELV, socorrer os que nos procuram. Co-
labore!

A campanha já começou, colabore!
Doe agasalhos, meias, cobertores...
Doe também sorrisos, abraços e carinhos!
Seja solidário.

Retorno à Pátria Espiritual
Recebemos o “até breve” de nossa irmã

SEBASTIANA RIBEIRO DA ROSA, no mês
de junho de 2011, sabendo que deixa sau-
dades aos entes queridos, e que estará
dando mais um passo em sua caminhada
evolutiva. Desejamos que a fonte  do amor
divino possa recebê-la com todas as bên-
çãos, abundantemente. Toda a paz!

Durante as reuniões...
Procure chegar pontualmente, sem

provocar alarido;
Procure estar no Salão, evite conver-

sas desnecessárias;
A harmonia dos pensamentos condi-
ciona a paz e o progresso de todos;

Fale baixo!

Esclarecendo...
Que é o passe?

É a transmissão de fluidos bons de uma
pessoa para outra. Essa prática já era
muito conhecida na humanidade de lon-
ga data, e é realmente muito útil, para re-
vitalizar as criaturas ou aliviá-las de seus
males.
Tomo passe sempre que posso!

Só devemos receber passe quando es-
tivermos muito debilitados ou muito so-
fredores e se não pudermos, por nós mes-
mos, recuperar o equilíbrio e o bem estar.
Como posso ficar bem, sem tomar
passe?

Produzindo você bons fluidos para si
mesmo. Todos nós somos capazes de pro-
duzir bons fluidos. É o que fazemos quan-
do usamos o pensamento e a vontade para
o bem. Ore, ocupe-se em atividades dig-
nas e fraternas, cultive o bom ânimo. Você
se sentirá bem abastecido de fluidos bons.
E, quando estamos bem, não precisamos
do passe, seria encher um copo que já está
cheio.

Neste mês vamos apresentar a organização
da DIRETORIA DE EVANGELIZAÇÃ DA FAMÍ-
LIA.

Diretora: Fernanda Portugal
Diretora substituta: Lilian Gomes

A Diretoria de Evangelização é subdivida
em dois Departamentos:

• DE - Departamento de Evangelização da
Família
Dirigente: Fernanda Portugal

• DA - Departamento de Arte Espírita
Dirigente: Nathália Del Rey

Conhecendo a nova organização administrativa do CELV -
Diretoria Colegiada

Os Departamentos são subdividos em vá-
rios setores:

• DE - Departamento de Evangelização da
Família

Setores e responsáveis:
Evangelização dos Lares - Fabiola Coutinho
Evangelização Infantil - Tayná Seixas
Evangelização da Mocidade - Ricardo
Teixeira
Evangelização de pais - Marylin Oliveira

• DA - Departamento de Arte Espírita
Setores e responsáveis:

Teatro - Nathália Del Rey
Música - Marylin Oliveira
Estudos - Marylin / Nathália
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Notícias do Movimento Espírita
AGENDA DO CELV

Consulte também nossos
murais.

Avisos do DAM (Departamento de
assuntos mediúnicos)
1º - Treinamento para aplicadores de
passe

Requisitos: Ter muito amor no cora-
ção; estar frequentando regularmente, por
mais de 18 meses, reuniões públicas do
CELV; ter frequentado ou estar frequen-
tando um grupo de estudo. Outras situa-
ções: conversar com a Coordenação.

As inscrições irão até o dia 10 de
julho, fichas na Biblioteca. O treinamento
ocorrerá aos sábados, dias 16, 23 e 30/07
e 06/08/11. Horário, das 17h15min às 20h.

2º - Atualização para aplicadores de
passe

Para aplicadores de passe que já fize-
ram treinamento para passe, e que esteja
afastado da tarefa: 30 de julho ou 06
de agosto, às 17h.

Não é necessário fazer inscrição pré-
via.

Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM
A equipe do DMM faz um apelo para que
novos voluntários auxiliem nesta tarefa. Se
você deseja fazer parte desta equipe, na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os
encontros sempre acontecem a cada quin-
ze dias.
No mês de JULHO, os encontros serão nos
dias 01, 15 e 29/07, sempre às 08h.
Participe, colabore!

Evangelize, coopere com Jesus.
Evangelização da Família.

Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina.
Mas quando você evangeliza, SALVA..
Todos os sábados, às 15h e 17h.

NOVIDADES no Movimento Espí-
rita:

• O GRUPO E. AMADEU FERRETTI
já está em endereço novo, a inauguração

Calendário do CELV
JULHO

11 20h DAD Avaliação do Gelco
15 19h30min DAD Avaliação das ativida-

des do DAD
16 09h DAF Aval/Rec/Trein. Setor

Recepção
16/23/30 17h DAM Treinamento aplicado-

res de passe
30 e 31 - DIJ/CEU EMECGRAN

AGOSTO
06 16h DEF Dia das Artes
06 17h DAM Treinamento aplicado-

res de passes
13 16h DEF Homenagem aos Pais/

Família
14a19 09e20h DAD/DAF Ciclo de Palestras:Cul-

to do Evangelho no Lar¨
21 12h DEE Almoço Fraterno
27 17h DAD Enc.Coord.de Grupos

de Estudos

SEMINÁRIO: Dependência Quími-
ca: MITOS e VERDADES

O GEFIA (Grupo E. Fraternidade Irmão
Abrahão) convida para o seminário com
Luiz Carlos Formiga, que fará uma abor-
dagem na visão espírita da questão. O se-
minário ocorrerá no sábado, dia 09/07, das
14h30 às 18h. o GEFIA fica: Rua Zopiro
Goulart, nº 351 – Bairro Jabour. Tel. 2404-
3428

Divaldo no RIO
O médium e expositor espírita Divaldo

Pereira Franco cumprirá no mês de julho
mais um roteiro de palestras e  seminári-
os. Começa no dia 9, sábado, às 16h, no
conhecido Ginásio da Ilha de São João
(Volta Redonda).

No Rio, no dia 11, às 20h, falará na
Sociedade Hebraica (Rua das Laranjeiras,
346, em Laranjeiras); dia 12, às 20h, no
Centro Espírita Joanna de Ângelis (Rua
Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca); dia
14, às 20h, no Grupo Espírita André Luiz
(Rua Jiquibá, 139, Maracanã); dia 15, às
20h, na Concha Acústica da UERJ (Rua
São Francisco Xavier, 524, Maracanã); dia
16, às 16h, em São Gonçalo, na comemo-
ração dos 90 anos do Grupo Espírita Rege-
neração, no Clube Esportivo Mauá (Av. Pre-
sidente Kennedy, 635, Centro); e, dia 17,
das 9h às 17h, no 21º Feirão Pró-Mansão
do Caminho, no Colégio Militar (Rua São
Francisco Xavier, 267, Maracanã).

No dia 13, das 14h às 19h, Divaldo
realizará seminário na Casa da Espanha,
na Zona Sul do Rio. Este é o único que
não tem entrada franca, sendo a renda
destinada à Mansão do Caminho, de Sal-
vador, da qual é um dos fundadores. O
ingresso pode ser adquirido pelos telefo-
nes (21)2265-2065 e 2569-8770. Preço:
R$40,00.

Sérgio Felipe e a glândula pineal
Os interessados em saber mais sobre a

glândula pineal e sua relação com a me-
diunidade podem assistir aos vídeos com o
cientista brasileiro Sérgio Felipe de Olivei-
ra, que realiza pesquisas sobre o tema na
Clínica Pineal ‘Mind’ de São Paulo. O pri-
meiro vídeo está em www.youtube.com/
watch?v=2DQWNoCn5FI. Ao todo são
sete vídeos, disponibilizados em seqüência.

Ação Cristã VICENTE MORETTI
Crie um grupo de visita e vá a ACVM

levando material reciclado (pet, papelão,
latinha, etc). Rua Maravilha, 308 – Bangu
/ tel. 2401-9533 / acvm@acvmrj.org.br
Prestigie esta obra de amor!

Central de curativos
A Central de Curativos Dr. Bezerra de

Menezes tem novo endereço na internet:
www.centraldecurativos.com.br.  Vale lem-
brar que a instituição desenvolve seu tra-
balho na antiga Colônia de Curupaiti, na
Zona Oeste do RJ, oferecendo atendimen-
to ambulatorial gratuito a sequelados pela
hanseníase. Fica na Rua Godofredo Viana,
64, na Praça Seca, dentro do Hospital Es-
tadual Curupaiti. Informações sobre como
ajudar, na nova página eletrônica ou pelo
telefone (21) 2435-0173.

Instituições Espíritas (de nossa
Região)

• Aniversariantes
29/07/1993 – Núcleo E. Léon Denis/

Minha Casa. Est. do Moinho, 135 –
Campo Grande – 18 anos;

29/07/1967 -  Congregação E. Cristã.
Rua Artur Rios, 388 – Augusto Vas-
concelos – 44 anos.

Endereços
C. E. Gregório Estevão
Rua Belchior da Fonseca, 175 – Pedra de
Guaratiba / RJ

foi muito alegre e festiva, parabéns ao Gru-
po. O endereço fica à Rua Potiraguá, 290 –
Bairro Santa Rita / Campo Grande (entra-
da da rua à esquerda do Prezunic, na Estra-
da do Pré - depois da igreja, dobre a direita)

• Inaugurou mais uma Casa Espírita,
a ABAJC – Associação Beneficente
Antônio José Clemente. Que fica à
Rua Sol Nascente, SN Lote 03 - Paciên-
cia - Tel. 2413-6452. Que está sobre a
coordenação do Sr. Vitor Velasco
(vitorvelasco@ig.com.br). Reuniões aos
domingos, às 9h.

Como chegar: pegar o ônibus 842b
C. Grande x Palmares, saltar na linha de
Austin (Beco do furado). No mesmo lado
que saltar voltar um pouco, e entrar no
Bairro Sol Nascente. É a primeira rua, à
esquerda.



5Julho 2011 Luz & Verdade

A HISTÓRIA DO EMECGRAN
Nossa querida jovem Rafaela Barros entrevistou Rosalia Romão, uma das coorde-

nadoras do Encontro das Mocidades E. de Campo Grande.

1 – Nos conte um pouco da história do Emecgran:
O EMECGRAN surgiu de uma recomendação de Bezerra de Menezes, quando na III

COMEERJ atestou que,” a cada trabalho de COMEERJ, os presentes avançavam o
degrau da altura de uma folha de papel”. Nesse mesmo ano, uma série de encontros
regionais, visando o aprimoramento moral e a vivência cristã foram surgindo pelo
estado do Rio de Janeiro. O EMECGRAN é um deles. No I EMECGRAN, 80% dos
participantes eram da Mocidade do Isaac Lima, responsáveis também pela recepção,
estudos, arte e divulgação.
2 - Quando começa o planejamento para o próximo Emecgran? Como surge o tema
e quais são as diretrizes seguida pela equipe? 

Todas as mocidades do 28º CEU foram convidadas a sugerir temas que serão
votados durante o EMECGRAN 2011. No encerramento do EMECGRAN 2011 já sabe-
remos o tema do EMECGRAN seguinte. As diretrizes seguidas anualmente são as
fornecidas pelo CEERJ (as mesmas diretrizes da COMEERJ). Os planejamos come-
çam duas semanas após a COMEERJ.
3 – Como está o EMECGRAN atualmente?

Estamos em 2011 no XXIII EMECGRAN, que tem como tema “Seja diferente:
Espiritismo, família e dependências”, com uma estimativa de 350 pessoas, entre
confraternistas, membros de equipe, pais e pequenos companheiros.
4 - Quem são os coordenadores?

A coordenação atual é de Rosimeri Barbosa (CEDJ), Rosália Romão (CEDJ), Patrí-
cia Urruzola (CEGE) e Flávio Peixoto (CELV). Os coordenadores das equipes são: Natá-
lia (CEDJ), Patrícia (CEGE) e Andreza (CEC), nos Estudos-Artes; Sr. Juca (CEGE), nos
Serviços Gerais; Margareth Rose (CEIL), na Recepção e divulgação; Sr. Josemar (CEIL),
no AME; Tania (CEGE) e Ana Paula (CEDJ), nos Pequenos Companheiros; Flávio e
Rosane (CELV), na Financeira; Eliete e Beth (CEDJ), na Equipe de Família; Jorgina
(CEDJ) e Cláudia (CEC), na Alimentação.
5 - Objetivos do encontro, as metas e importâncias:

O EMECGRAN 2011 vem para complementar  e sensibilizar os jovens da impor-
tância de suas encarnações e da necessidade de aperfeiçoamento e evolução moral.
É também um convite para levantar a bandeira do Espiritismo e o seu posicionamen-
to no combate às dependências.
6 - Qual sua mensagem final?

Vou ao EMECGRAN desde a sua primeira edição. Fui pequena companheira, con-
fraternista, passei por diversas equipes até estar membro da coordenação geral. Os
três meses que antecedem o encontro são os melhores do ano para mim, pois são
a oportunidade de colocar em prática, incansavelmente, todos os ensinamentos e
estar em contato com amigos muito queridos, que me fazem um bem enorme. É 
importante frisar nesse ano o crescimento e a aproximação das Casas, reforçando o
movimento espírita campograndense. E mais, ainda, é maravilhoso ver como o
EMECGRAN é um ciclo que envolve gerações: um exemplo é o Flávio Peixoto, que no
1º EMECGRAN fazia teatro, era um jovem atuante, e hoje, temos os filhos dele na
equipe de artes; o Pedro, filho do Marcelo, antigo trabalhador do Encontro; Ana Flávia
e Diógenes, filhos da Ana Paula; Guilherme e Lívia, filhos da Aiusca e tantos outros
queridos companheiros. Peço a todos os participantes do Encontro que levem em
suas bagagens o amor, o respeito, o sentimento de fraternidade e a vontade de
aprender, para que o EMECGRAN seja o ponto de partida para muitas modificações
internas e externas em nossas vidas. Muita paz, amigos! Trabalhamos com muita
alegria!

Rosália de Moraes Romão da Silva

Atenção para os prazos de
inscrições!

ENCONTROS DE MOCIDADES
ESPÍRITAS

Poema para o EMECGRAN
EMECGRAN, palavra que nos inspira senti-
mentos tão genuínos de liberdade e ação
De amor ao próximo, amor de irmão
De ajuda fraterna entre os povos da Terra,
principalmente esta terra
chamada Brasil
Ah, Brasil, meu Brasil varonil de cantos e
danças de povo gentil
Que esta terra, Senhor, não padeça jamais
de mãos que trabalhem buscando a paz
De vozes que cantem o amor ao Senhor
De vidas que louvem a beleza da vida
Ah, meu DEUS, permita que um dia eu vol-
te, volte para cá
Para continuar os trabalhos que aqui deixei
por terminar
Para que amigos que um dia prometeram
trabalhar juntos na seara do Mestre
Tenham esta confiança ao se reencontrar
E que mais que tudo na vida saibam te hon-
rar
Honrar a oportunidade bendita de recome-
çar.

Autor desconhecido

JOVENS ANIVERSARIANTES
30/07 - João Ricardo B. Ribeiro

Encontros aos sábados, às 17h.
Convide seus pais para a reunião de pais, às 17h.
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Reflexões a respeito...
Por arte espírita entende-se o conjunto de

expressões de cunho artístico produzidas sob
influência do espiritismo. Atualmente, o Brasil
é o país que abriga a maior quantidade de ar-
tistas e de produções de arte espíritas. A As-
sociação Brasileira de Artistas Espíritas conta
hoje com 87 associados e mantém uma lista
de discussão formada por quase trezentos ar-
tistas espíritas de todo o país.

As primeiras expressões ar tísticas
identificadas com a Doutrina Espírita surgem
em 1858, pouco após o lançamento de O Livro
dos Espíritos. Observa-se, nesse primeiro pe-
ríodo, uma forte identificação entre arte e me-
diunidade. Já na Revista Espírita de agosto da-
quele ano, consta a reprodução de um dese-
nho intitulado A casa do Profeta Elias, em
Júpiter. A peça é do teatrólogo espírita Victorien
Sardou, que a atribuiu ao espírito do ceramista
francês Bernard Palissy. Três meses depois, o
periódico publica relatos sobre um médium pin-
tor nor te-americano, identificado como E.
Rogers. Já a edição de dezembro de 1858 traz
o primeiro de uma série de textos que preen-
cheriam ao longo dos anos a seção Poesia
Espírita da Revista. Trata-se do poema  “O des-
pertar de um Espírito”, atribuído ao espírito
Jodelle, numa possível referência ao poeta fran-
cês Étienne Jodelle.

No ano seguinte, a arte mediúnica chega
ao campo da música. A edição de maio de 1859
da Revista traz uma matéria sobre o fragmento
de uma sonata atribuída ao espírito de Mozart,
pelo médium Bryon-Dorgeval. Em 1860, Kardec
utiliza pela primeira vez a expressão arte espí-
rita, propondo-a como o terceiro elemento de
uma tríade formada também pela arte pagã e
pela arte cristã.  Já nesse enunciado inicial, o
sistematizador da Doutrina parece mais pro-
penso a uma arte inspirada pelo Espiritismo
do que a obras atribuídas a espíritos. Mesmo
assim, nos anos seguintes só haveria regis-
tros esparsos de uma produção artística não-
mediúnica entre os espíritas.

(texto retirado do site http://
www.amearteespirita.com)

O MusEspírita é um encontro de Música Espírita realizado no estado do Rio de
Janeiro. Em sua primeira edição, o MusEspírita vai reunir o Grupo Arte Nascente de
Goiânia (GO), Allan Filho e Elos do Sol. Reunindo essa galera que faz boa música em
prol da divulgação da Doutrina Espírita através da arte neste portal, o MusEspírita
deseja que mais pessoas possam prestigiar e conhecer a arte espírita e receber seus
benefícios.

Esse encontro acontecerá numa grande confraternização na Lona Cultural Gilberto
Gil, em Realengo, zona oeste, no dia 27 de agosto.

Quem quiser conferir o MusEspírita só precisa garantir o seu ingresso que será
vendido à R$ 15,00 antecipado, R$ 20,00 na hora e R$ 10,00 a meia-entrada.

Então é isso, diversão garantida com música de qualidade, não só bela, mas prin-
cipalmente do BEM! Para fechar com chave de ouro, a gente não pode esquecer do
grande lema espírita “Fora da Caridade não Há Salvação”. Por isso, a renda líquida do
evento obtida com a venda de ingressos e camisetas será doada para entidades e
instituições do próprio Movimento Espírita do Rio de Janeiro.

Ingressos à venda com:
· Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti (GAAF – CELV)
· Na Secretaria da Lona Cultural Gilberto Gil - Terça a Sábado das14h às 20h.

Com carinho ao Grupo Suave Entardecer
Em nossa edição passada, deixamos de fora, sem intenção

alguma, o texto que segue abaixo de autoria de Ivete Zampa. Peço
desculpas ao Grupo e desejo com muito carinho, paz, harmonia e
sucesso a todos! Beijos.

Marylin Oliveira

    “No recorte harmonioso dos montes, o sol se põe... a luz, teimosa
em permanecer, apagando-se lentamente na transformação de cores
que se despedem num aceno de adeus; nas águas serenas, o reflexo
luminoso da despedida silenciosa...
     Este o suave entardecer da natureza que se reflete também em nossas
vidas.

     É a busca permanente dos que se sabem de passagem, como a luz
do sol, cantante do amanhecer, esplendorosa no correr do dia, colhendo
experiências no passar do tempo, trabalhando pela sabedoria do cair
da tarde, na colheita serea dos frutos conquistados...
    Reflexão diante do quadro de harmonia que buscamos construir e
colocarmos ante as ofertas generosas com que a vida nos presenteia,
retratando a Misericórdia do Pai Maior aos Seus filhos em passagem
reencarnatória, na construção equilibrada do amanhã.
    Assim a inspiração que fez criar o amado Grupo, reunindo os mais
idosos na contagem do tempo, fazendo-os mais irmãos pela fraternidade
expressa no carinho das mãos entrelaçadas, em permanente
solidariedade, em vivência de paz...

¨Grupo Suave Entardecer¨ .” Ivete Zampa

TTTTTema 2011: AME – Conte a sua históriaema 2011: AME – Conte a sua históriaema 2011: AME – Conte a sua históriaema 2011: AME – Conte a sua históriaema 2011: AME – Conte a sua história
Dias: 27 e 28 de agosto de 2011
Local: Centro Espírita Humildade e Amor
End. Rua Cisplatina, 148 – Irajá – RJ

Convidados 2011
Sábado:Sábado:Sábado:Sábado:Sábado:
1. ANA CLAUDIA BITENCOURT – Niterói / RJ
2. GTEHC – Grupo de Teatro Espírita Humberto Cavalcante (CEHA / RJ) – Peça: “Família,
uma comédia genial”
Domingo:Domingo:Domingo:Domingo:Domingo:
1. GRUPO de Dança CRISALIDA – Zona Norte / RJ
2. GRUPO VOCAL INSTRUMENTAL ERNANI MACEDO – CEHA / RJ
3. JUNIOR VIDAL  - de Campos dos Goytacazes / RJ
4. LOURENÇO CANTINETO – CEHA / RJ
5. ALLAN FILHO – Petrópolis / RJ
6. GRUPO CRISALIDA – PEÇA TEATRAL “O Casulo” – Zona Norte / RJ
7. ARIOVALDO FILHO – Campo Grande / RJ
8. CORAL BEZERRA DE MENEZES – Zona Norte / RJ
9. Grupo ANIMA – Taubaté / São Paulo
10.Grupo VOZES ETERNAS Guarulhos / SP
11. GRUPO QUE ATUA – Campo Grande / RJ
12. GAN – Grupo Arte Nascente – Goiânia / GO

Mais informações: www.amearteespirita.com

Vem aí a 10º edição do AME. O evento é coor-
denado por jovens da Mocidade Espírita Gabriel
Delanne, do Centro Espírita Humildade e Amor.
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EM BUSCA DE JESUS

Explosão de mediunidadeExplosão de mediunidadeExplosão de mediunidadeExplosão de mediunidadeExplosão de mediunidade
 “Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua

casa, os seus bens estarão seguros; mas quando sobrevier

outro mais valente do que ele e o vencer, tirar-lhe-á toda a

armadura em que confiava e repartirá os seus despojos.”

(Lucas, XI, 21-22)

Parece-nos chegado o tempo de o Espiritismo reivindicar

os seus direitos alienados pelas seitas parasitárias, que têm

mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da

Humanidade.

Cremos que essa manifestação, mesmo em seus primór-

dios, será o grande acontecimento do século, assinalando uma

nova etapa de progresso espiritual para os povos e as nações.

A explosão da mediunidade assinalada nas Escrituras, como

grande fator das manifestações espíritas não só entre cren-

tes mas entre descrentes, não deixará de realizar-se, e o tem-

po vem próximo em que os religiosos de todas as religiões,

católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou

teosofistas, até mesmo judeus intransigentes, ver-se-ão for-

çados a procurar a verdade, que se lhes descortinará inteira.

“Enquanto o homem valente, bem armado, guarda a sua

casa, seus bens estão seguros: mas quando sobrevém outro

mais valente do que ele e o vence, tira-lhe toda a armadura

em que confiava e reparte os seus despojos”.

Esta doutrina, em seu cumprimento, realizará, sem dúvi-

da, o mais alto desiderato espírita, solucionando a questão

religiosa obscurecida pelos mercadores da fé e pelo menos-

prezo das gentes para com as coisas espirituais.  A mediuni-

dade, que existe em estado latente em quase todas as criatu-

ras humanas, terá a sua manifestação espontânea, e então,

sobrevindo uma nova luz, luz que tem sido vedada pela classe

sacerdotal, a sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos

afetivos e fraternais de auxílio recíproco, que a comunicação

do Espírito lhe facultará.

O momento atual denuncia uma ação decisiva do Alto para

resolver o problema, não dizemos da unificação das crenças,

mas da unificação dos crentes sob as sólidas bases da verda-

deira fraternidade.

Falamos desiludidos da unificação das crenças, pois é im-

possível que os guardas fiéis da fé avoenga, presos como

estão aos interesses do mundo, possam render-se mesmo à

evidência da palavra viva.  A resolução desse problema vital

não está afeta ao homem; é obra do Céu e o Céu em todos os

momentos difíceis da Humanidade tem feito sentir a sua ação,

por vezes de modo violento, o que não é dado ao homem

prever.

Não há dúvidas de que atravessamos um momento crítico.

Em seu Sermão Profético, Jesus, após ter assinalado os

pródromos da “grande tribulação” que precederia a sua vin-

da, lembra, com a Parábola da Figueira, o advento do Reinado

de Deus, que virá substituir o Reinado Sacerdotal, transfor-

mando por completo a face moral e espiritual do planeta.  A

explosão da mediunidade, cujos elementos já se fazem notar

em todos os lares, e ainda mais dentro das igrejas, repeti-

mos, vai ser o acontecimento sensacional do século; a profe-

cia de Joel, repetida por Pedro no Cenáculo de Jerusalém,

verá a sua ampla realização, pois, diz o Senhor:

“Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda

a carne; vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos man-

cebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos”

(Do  livro : Parábolas e ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel)

ATUALIDADES
Proteção Espiritual

Kardec com esta consoladora mensagem no Evangelho Se-
gundo o Espiritismo (cap. 28 – 11): Além do anjo guardião,
que é sempre um Espírito superior, temos Espíritos proteto-
res que, que embora menos elevados, não são menos bons e
magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou, até
pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos as-
sistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da
nossa vida...

Muita gente, que se vê atormentada sem saber como re-
solver seus problemas pessoais, acredita-se, até, esquecida por
Deus. Estaria como que entregue ao seu próprio destino sem
ter para quem apelar.

Nada, porém, mais falso. Ninguém está abandonado por
Deus.  A criatura pode esquecer-se do Pai mas o Criador nunca
se esquece do filho. Tudo faz o Senhor para que todos os seus
filhos sejam felizes. Naturalmente não queremos dizer com
isto que não vamos sofrer as conseqüências desastrosas dos
nossos pensamentos menos dignos, das nossas ações menos
cristãs.

O Pai é bom, mas por ser Bom não deixa de ser Justo! Suas
leis não são sempre de acordo com as nossas obras!

Todavia, tento Deus em vista o progresso de todos os Espí-
ritos, sempre permite se aproximem de cada um de nós os
amigos espirituais dando-nos renovadas forças para enfren-
tarmos as dificuldades da vida terrena. São espíritos benevo-
lentes que já passaram em suas pretéritas encarnações pelas
mesmas experiências que atualmente estão em nossos cami-
nhos. Por isto, eles compreendem as nossas situações, rele-
vam nossas fraquezas, entendem nossos anseios, colaboram
na medida do possível para a nossa redenção.

Verdades tão simples e tão consoladoras com estas, trazidas
a todos pela Doutrina Espírita, com alegria nós a difundimos
aos quatro ventos no firme propósito de socorrer as criaturas
aflitas.

Quantos irmãozinhos nossos, assoberbados de dificulda-
des financeiras, angustiados por problemas domésticos, pos-
suidores de moléstias dolorosas – não apelam para o suicí-
dio? Como se a morte provocada do corpo pudesse resolver os
seus problemas angustiantes...

A nossa única segurança em um mundo tão inseguro – é
aquela que nos vem do alto!...é a proteção que nos dispensam
os amigos do plano invisível. Ao invés do desespero que nada
soluciona, agravando terrivelmente os nossos estados espiri-
tuais – recorramos a este auxilio de Deus!... através de uma
prece brotada do fundo do coração sincero, ponhamo-nos em
contato com os companheiros do Além!...Eles nos dão luz para
nossas mentes...Trarão paz para os nossos corações!... E have-
remos de ter forças, bastantes para lutar com Jesus na grandi-
osa obra pacifica, mas dinâmica, amorosa, mas urgente de
construção de um mundo melhor!

(Celso Martins – extraído do Boletim MACAÉ ESPÍRITA / edição 339)

FRASE DO MÊS

“A arte de ouvir é, também, a ciên-
cia de ajudar”

Joanna de Angelis
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Ciência Espírita
A psique humana – Consciente e in-
consciente – (última parte)

A zona superconsciente seria uma ela-
boração consciente mais avançada, onde
o trabalho analítico consciencial tivesse
possibilidades de ampliação numa sínte-
se. Seria como que o consciente perce-
bendo, dentro de suas possibilidades, a
desenvoltura do inconsciente; haveria
uma percepção consciente em faixas mais
desenvolvidas, cuja essência do fenôme-
no pudesse ser registrada. Seria um fenô-
meno intuitivo, sem análises, desenvolvi-
do na zona consciente, porém com foros
de certeza e veracidade. A percepção
superconsciente representaria a posição
fenomênica intermediária entre o traba-
lho do consciente e os complexos meca-
nismos do inconsciente.

Por tudo, conclui-se que definir a zona
espiritual, pela reduzida tela da consci-
ência, será sempre em caráter de hipóte-
se e com estreitamento de conceitos,
apesar do auxílio e trabalho da zona
superconsciente.

A zona espiritual ou do inconsciente
apresentaria uma série de camadas, com
funções apropriadas, onde poderíamos
discernir um centro emissor de todas es-
sas energias que, pela sua condição de
pureza e perfeição, denominamos de in-
consciente puro. Seguindo-se do cetro
para a periferia, isto é, do espírito para a
matéria, em outros termos, do inconsci-
ente para o consciente, perceberíamos
uma zona espiritual onde estariam gra-
vados todos os elementos adquiridos nas
diversas experiências, com incorporação
das respectivas aptidões, o que nos le-
vou a denominá-lo de inconsciente pas-
sado ou arcaico.

Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, agosto 2008.

Mensagem mediúnica
Aquilo que construímos com nosso pensamento gira ao nosso redor

e nos envolve conforme a chance que dermos.
Ser indulgente é antes de tudo cuidar do seu próprio campo mental e de suas

criações.
Indulgência, missão importante dentre tantas que o homem desempenhará no

Planeta. Indulgenciar hoje as próprias falhas e a relação com o próximo, para que
não haja dificuldade em ser indulgente mais tarde.

Espíritas, amai-vos! Entendam que os degraus que lhes surgem não são obstá-
culos impeditivos. São, na verdade, os facilitadores da caminhada rumo ao Pai.

Ter o Cristo como Modelo e Guia, conscientes de que o Bem que, em nós
reside, se irradia à medida que o projetamos em direção ao próximo.

Irradiar o Bem e o Amor, compreender o papel que desempenhamos e trabalhá-
lo intimamente, segundo as orientações do Mestre Jesus, facilitarão e auxiliarão o
processo evolutivo.

Brilhe a vossa luz! Irradie o vosso amor!
Espíritas, compadecei-vos das misérias humanas, abraçando a todos com abne-

gação e ternura. Paz a todos!
 Irmã Clara

(mensagem recebida em reunião mediúnica no CELV no dia 30/05/06)

Adquira em nossa Livraria

“Somos responsáveis pelos desvios
mentais que causamos aos nossos

semelhantes, devido os nossos trajes”.
Joanna de Ângelis

Portanto, se você está trajando uma
roupa muito curta, transparente ou muito

decotada, reflita! Contamos com sua
compreensão.


