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QUE

MUNDO DEIXAREMOS PARA NÓS?

Este será o tema do Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande (EMECGRAN), que acontecerá
nos dias 28 e 29 de julho, a pergunta é oportuna e nos leva à profundas reflexões. Apesar da divulgação dos
meios de comunicação sobre as mudanças climáticas, conseqüência da destruição do Planeta pela ação do
homem, ainda assim não nos conscientizamos de nossa responsabilidade individual. No Livro dos Espíritos,
pergunta 711, Kardec indaga aos Espíritos Superiores: “O uso da Terra é um direito de todos os Homens?” – a
resposta: “Esse direito é conseqüente da necessidade de viver”, logo fica claro, se faz necessário o dever de
preservar.
A preservação ambiental é primordial para a vida na Terra, lembrando sempre de que a Terra, em
todas as suas esferas sejam elas materiais ou espirituais - é uma escola de elevada importância, e nós
devemos preservar essa escola para que possamos aprender com os recursos necessários e evoluir, sempre
chegando até a meta que nos foi traçada por Deus. Aqui temos a oportunidade de aprender resgatando e
regenerando, passando por diversas provas e expiações que nos fazem crescer moral e espiritualmente.
Imagine uma escola sem aquele primoroso material didático que ajuda o aluno a aprender melhor e mais
rápido. Imagine que essa falta não foi causada por descaso de algumas simples autoridades, mas por falta de
zelo dos próprios alunos, que não sabem que têm o verdadeiro poder nas mãos e que deveriam usar esse poder
da melhor forma, em prol do aprendizado coletivo, em sociedade e comum.
Responsabilizamos governos, entidades e autoridades diversas – mas não observamos que cometemos
os mesmos desperdícios. A torneira aberta sem necessidade, quando “varremos” a calçada, enviando para o
esgoto centenas e centenas de litros de água tratada. Para os que usam gás encanado, costumam ser
indiferentes ao desperdício no consumo. O lixo que jogamos fora sem separar os recicláveis dos orgânicos,
dificultando e onerando o trabalho de coleta e reaproveitamento. O óleo que despejamos direto pelo esgoto,
contaminando e onerando o tratamento da água. Sabemos que a sociedade somos nós, cada um de nós. Se, ao
invés de assistir tantos programas de violência, de notícias sobre a indiferença das autoridades, assistirmos
documentários que enaltecem a vida, talvez acreditássemos que é possível construir um mundo melhor. É
importante criar uma cultura pró-vida e não pró-destruição. Se nossas crianças crescessem vendo as
maravilhas e os prodígios na natureza, aprenderiam a respeitar a vida.
O que precisa ser feito agora? Tomar decisões e mudar maus hábitos. Quando todas as pessoas de
bem se decidirem por mudar essa situação, ela será mudada. A Doutrina Espírita nos mostra que devemos
mudar nossas atitudes. Espíritas, não cruzemos os braços, somos cooperadores de Deus e o respeito à Criação
constitui simples dever.
A redação / Colaborou o companheiro Michel Serpa.

Mas informações sobre o tema consumo sustentável nas páginas:
www.idec.org.br/especial_meio_ambiente.asp, ou www.recicloteca.org.br,
www.agenda21.org.br, ou www.casacinepoa.com.br/port/filmes/ilhadasf.htm
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JOVENS, EXISTE UM GRUPO LHES ESPERANDO...
MOCIDADE ESPÍRITA EZEQUIEL
Você escolhe: sábados às 17h ou domingos às 09h.
VEM AÍ O EMECGRAN/2007 – inscrições abertas até 26/06!

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

02
02
04
04
04
05
06
07
08
09
11
11
11
14

-

15
15
19
20
21
22
22
24
24
24
26
26
26
26
29

Creusa Fernandes Branco
Rafael da Pia do Nascimento
Edir Belo Arruda
Marluce de Souza Araújo
Márcio Roberto Brisse Rangel
Amauri Adolpho Costa
Maria de Lourdes Jordão
Severino Francisco da Silva
Jaidete de Abreu Pereira
Nicodemus Pereira Santos
Fátima Cristina de Freitas Suzano
Fátima Imenes da Pia do Nascimento
Jacqueline Palhares Peixoto
Osmar Fernandes da Silva

-

Jarina Cavalcanti de Oliveira
Maria Aparecida Rodrigues
José Fernandes Dias da Silva
Alan César Pinto Faria
Luiza Helena Pires da Silva
Maria Eugênia Anjo dos Santos
Bárbara Aparecida Gomes Dufrayer
Gilesia Silva Pieroni
Tânia Jabôr Rosa de Farias
Valkiria Maria Menezes
Dalva Santos Silva
Ana Maria Seixas da Silva
Luciana Jordão Velloso de C. Torres
Jandira Gonzaga de Souza
Claudia Regina de Souza

Reciclagem
O

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

 Momento para Reflexão
“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”
ESE / Allan Kardec
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 Novos associados
Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria) trazendo uma foto, onde receberão um exemplar do Estatuto do CELV e os
esclarecimentos a respeito de suas mensalidades. São eles: Luis Carlos de Sousa Nunes.

Solicitamos aos Srs. Associados que procurem colocar suas mensalidades e
endereços em dia. Pedimos que os associados tragam 1 retrato 3x4 ou 2x2 recente para
completar suas fichas de associados. Vamos colaborar com nossa Casa Espírita.

 Pedido: Boletim interno
A Secretaria do CELV solicita aos Senhores Associados do CELV, principalmente os
mais antigos, que tenham em casa um exemplar do Boletim Interno n º 27 e 33 e que
possam ceder ao arquivo do CELV, pois desejamos encadernar todos. Desde já ficamos
muito agradecidos.
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 CELVINHO e sua dica de leitura
Vou apresentar este mês mais um lançamento da Editora FEB. O nome
do livro é BELLINHA e a Lagarta Bernardete. O livro conta a história de
uma garota alegre, esperta e curiosa, que desejava tudo aprender. Amava a
natureza e queria de todo jeito voar como as aves e as borboletas. Um dia
conheceu a tristeza: seu avô querido desencarna. Em sonho uma lagarta
aparece e lhe ensina a realidade da vida espiritual, Por que Deus chama as pessoas para o
céu? Então, Bernardete explica sobre o ciclo da vida e trata, com sensibilidade, temas
como a morte, reencarnação, evolução e muito mais. O livrinho tem 40 páginas, de autoria
de Adeilson S. Salles, indicado para a faixa etária de 06 a 10 anos.
 Sugestão de Leitura
“Se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro
de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças
do tempo em que verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da
Terra...” Assim se expressou Emmanuel em 1938, referindo-se à obra
autobiográfica “Há Dois Mil Anos”, que através da psicografia do médium
Francisco Cândido Xavier, nos conta sua vida na personalidade do Senador Públio
Lentulus, na Roma Imperial, quando da chegada da Boa Nova.
O livro foi concluído em pouco mais de três meses, sendo o primeiro de
uma série que incluiria mais quatro títulos: “50 Anos depois”, “Ave Cristo”, “Paulo e Estevão” e
“Renúncia”, todos de estrutura romanceada. As obras de Emmanuel se caracterizam por
abordarem episódios ligados à divulgação do Cristianismo, com a reconstituição fiel dos
ambientes em que ocorreram, apresentando, ainda, marcantes perfis de legítimos
trabalhadores do Evangelho que, sob as condições mais variadas e difíceis – por vezes
terrivelmente adversas, souberam testemunhar fidelidade a Jesus e amor ao próximo.
“Há Dois Mil Anos” como os demais romances de Emmanuel, é obra excepcional pelo rigor
e beleza das descrições, sublimidades dos conceitos e vigor da narrativa, prendendo
completamente a atenção do leitor. O livro ressalta episódios da história do Cristianismo do
século I e momentos inesquecíveis, de grandes emoções. Esta é uma leitura recomendada para
todos!

VOCÊ QUE...
Acabou de chegar e quer conhecer melhor a Doutrina Espírita
Existe um Grupo esperando por você!

Grupo de iniciação ao Espiritismo
Agora com novos dias para estudo: Quintas-feiras e domingos.





Estudo dinâmico dos temas básicos da Doutrina Espírita;
Com duração de 09 semanas;
E você pode começar em qualquer tema.
Não é necessário inscrição. Informe-se com a recepção.

(Domingos, segundas e quintas às 09h / quartas e sextas às 20h)
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História do Espiritismo
•

No momento de publicar o livro dos Espíritos o Codificador ficou bastante embaraçado
em resolver como o assinaria. Já que o seu nome – Hippolyte Leon Denizard Rivail – era
muito conhecido no mundo científico, em virtude de seus trabalhos anteriores, podendo
originar uma confusão e, talvez, mesmo, prejudicar o êxito de sua missão. Como, através
de uma comunicação mediúnica, ele descobriu que, numa existência precedente, foi um
sacerdote druida, que viveu nas Gálias e se chamava, então, Allan Kardec, decidiu
assinar, não só o Livro dos Espíritos, mas toda a Codificação com este pseudônimo.

•

O Espiritismo é a Terceira Revelação da Lei de Deus, o Consolador prometido por Jesus.
A primeira veio por intermédio de Moisés; a segunda através do próprio Jesus, nos
apresentando o Evangelho, um Código Moral para toda a Humanidade. Se a lei do Antigo
Testamento teve em Moisés a sua personificação; a do Novo Testamento tem-na em
Jesus Cristo. O Espiritismo não tem a personificá-lo nenhuma individualidade, porque é
fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as Vozes do Céu,
em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de
intermediários.

 Sala de Vídeo
“Sinais dos Tempos”, a “Gênese”, a “Grande Transição”, “Migração dos
Espíritos”, os “Exilados de Capela”, “Transformação do Planeta de Provas e
Expiações para Planeta de Regeneração”, o “Impulsionamento da Evolução
Moral”, estes e muitos outros assuntos serão tratados nesta exibição, onde o
orador Divaldo Franco irá nos esclarecer, nos direcionando ao estudo e à reflexão. Nos fala
ainda de TDAH e TDA, da nova Pedagogia, do QI e do QE. Passamos por grandes
transições, se faz necessário estarmos preparados para essa nova fase. No final da
exibição Divaldo nos presenteia com uma história de dedicação e Amor ocorrida num campo
de concentração. A exibição tem 65 minutos.

EXIBIÇÕES às terças-feiras: dias 12/06 e 26/06
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos.
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Fragmentos de Luz...
Conduta Espírita
Na grande romagem da fé, entre todos o que crêem, o espírita se destacará por sua
conduta, sempre que:
 Abençoar a luta em vez de maldizê-la;
 Socorrer o irmão caído em vez de julgá-lo;
 Compreender o erro em vez de divulgá-lo;
 Estender mão amiga ao fracassado em vez de repudiá-lo;
 Aplaudir o vitorioso em vez de invejá-lo.
Por sabermos o quão difícil é manter essa conduta, devemos recordar o quanto foi sábio o
Codificador ao afirmar que o verdadeiro espírita será reconhecido pelos esforços que
empregar em sua renovação moral.
Assim sendo, coloquemos em nossa agenda diária, como programa que não pode ser
esquecido:
 O amor que se desdobrará em alegria;
 A realização de uma boa obra, que, por menor que seja, se converterá em paz;
 A doação da esperança que acenderá a luz da coragem;
 A espontaneidade de um sorrido que amainará o calor da ofensa;
 A palavra de perdão que diluirá a sombra do ódio.
Se, adentrando o conhecimento espírita, conseguirmos, com fidelidade, atender a um só
item que seja deste programa, poderemos afirmar, sem sombra de dúvida, que a Doutrina
Espírita adentrou, igualmente, o nosso coração, para nele se firmar com bases seguras e
nele permanecer para todo sempre!
Do livro: Os Caminhos da Paz
Pelo espírito Aurélio

... & Verdade
A Magnetização das Águas
“A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza”. No livro
“Nosso Lar”, de André Luiz e Chico Xavier, no Cap. X, Lísias, o enfermeiro que acompanha
André Luiz, faz utilíssimo comentário sobre a água.
Diz ele: - “Na Terra quase ninguém cogita seriamente do conhecer a importância da
água. Em ‘Nosso Lar’ outros são os conhecimentos. Nesta cidade espiritual aprendemos a
agradecer ao Pai e aos seus colaboradores semelhantes dádivas. Conhecendo-a mais
intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer
natureza. Aqui, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Há repartições
consagradas à manipulação de água pura com certos princípios suscetíveis de serem
captados na luz do sol e no magnetismo espiritual.”
Mais adiante Lísias explica o proceder displicente do homem, poluindo as águas, sem
lhes dar o devido valor.
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“O homem é desatento, há muitos séculos. O mar equilibra-lhe a moradia planetária, o
elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a
cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço; entretanto ele sempre
se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de
qualquer consideração. Dia virá, porém que copiará nossos serviços, entendendo sua
importância. Compreenderá então que a água como fluido criador absorve, em cada lar, as
características mentais de seus moradores. A água, no mundo, não somente traz os
resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos
perversas, útil nas mãos generosas; e quando em movimento, sua corrente não só espalhará
bênçãos da vida, mas constituirá igualmente um veículo da Providência Divina, absorvendo
amarguras, ódio e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a
atmosfera íntima”.
Da Revista: Livroluz



AGENDA DO CELV

Consulte também nossos murais.
 Porque devemos implantar o Culto do Evangelho no Lar!
“Dedica uma das sete noites da semana ao culto, a fim de que Jesus possa pernoitar
em tua casa. Quando o Lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu”. Se você
deseja instruções a respeito da implantação deste culto procure o grupo de companheiros
às sextas-feiras – 20hs na sala 11, para que eles possam lhe auxiliar e orientar. Venha e
tire suas dúvidas a respeito. Com o estudo do Evangelho de Jesus aprende-se a
compreender e a conviver na família humana.

 Nova turma & Encontro de ESDE

No dia 17/06 (domingo) vai acontecer o Encontro Anual dos ESDEs. Não esqueça
e coloque em sua agenda, o encontro tem início às 15hs.
Terá inicio uma nova turma de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita as

terças-feiras a partir de 10/07 – 20h, as inscrições já podem ser feitas na Livraria de
nossa Casa.

 O Departamento de Multi-Meios precisa de sua colaboração!
No mês de junho, os encontros serão nos dias 01, 15 e 29 /06, sempre às 08h. Se você não pode vir
num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o companheiro Elson para maiores
informações.
O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e manutenção de nossa
Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras do mês, e também quando
houver a 5ª sexta-feira.
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 DOM – Departamento de orientação mediúnica
•
Estudos da Mediunidade
Quartas-feiras
13 de junho -2ª apostila de estudo da mediunidade- mod.7 roteiro 2 “ Os fenômenos de
vampirismo, ovoidização e zoantropia”- pag. 344-461- 2ª parte - Responsável: Roberto
/Auxílio:Alberto
27 de junho - Avaliação: Marlene/Creusa
 Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
•
Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de
abril/2007: 224 kg de alimentos, 818 peças de roupas, 62 pares de calçados, 08 bolsas /
cintos, 96 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 10, e R$ 176,00 em doações em
espécie. No bazar foram arrecadados R$ 555,50
•
Solicitamos que continuem doando alimentos não perecíveis, bem como material de
limpeza e higiene pessoal, material escolar, etc., para que possamos atender às 16 famílias
assistidas em 2007, e pessoas necessitadas que nos pedem ajuda. “Quem socorre
desinteressadamente seu irmão, caminha serenamente para sua paz interior”. Que Deus nos
abençoe.

 Ciclo de palestras: “Suave Entardecer”
No período de 17 a 22 de junho o tema abordado em reuniões públicas será o papel
do idoso na sociedade, na casa espírita, valorização como indivíduo, possibilitando uma visão
otimista de si próprio como espírito imortal.

NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA

 Ato contra o ABORTO
Mais uma caminhada contra a descriminalização do aborto está marcado para o dia
04 de julho, em Brasília, quando o Movimento Nacional Brasil sem Aborto promoverá a 1ª
Marcha Nacional Contra a Legalização do Aborto. O Movimento conta com a representação
do movimento espírita nacional.
Outras informações podem ser encontradas em www.brasilsemaborto.com.br e o
acompanhamento da tramitação do tema no Congresso no endereço www.2camara.gov.br.
Divaldo no 2º Congresso Espírita Brasileiro ocorrido em abril nos chama a atenção: “
O espírita, em geral, é um indivíduo consciente das próprias responsabilidades. Allan
Kardec afirmou que o último período do movimento espírita seria o da renovação. Para que
isso ocorra é necessário que tenhamos mais atividades significantes no meio da sociedade
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na qual nos encontramos. Ao invés da atitude de deixar por conta de Deus, do destino, das
leis de causa e efeito, que nós sejamos responsáveis.”
 Divaldo no RJ/2007
O médium e orador Divaldo Franco estará no Rio de Janeiro, do dia 24/07 ao dia
31/07 e vai nos proporcionar com 06 conferências públicas e um seminário beneficente. Se
você deseja conhecer os endereços de suas palestras, procure em nossos murais ou nos
envie uma mensagem solicitando: divcelv@yahoo.com.br.

 Projeto “ComViver”
O sofrimento de quem teve alguém na família, ou no círculo de convivência, que pôs
fim à própria vida pode ser muito grande. Em torno do suicídio, não raro, gravitam
sentimentos difíceis de se traduzir, tais como dor, preconceito social, sentimento de culpa,
vergonha.
O Ministério da Saúde, com o apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS) mantém
um projeto de atendimento aos sobreviventes de suicídio, nome dado aos familiares, amigos
e pessoas próximas de quem comete o suicídio. O Projeto “ComViver” conta com um grupo
de trabalho formado por representantes do governo, organizações civis e universidades,
atende em Botafogo, na Zona sul do RJ.
Os interessados podem fazer contato com o projeto através do telefone (021) 22465656 ou projetocomviver@terra.com.br ou ainda na página www.projetocomviver.org.br.
Divulgue o projeto ou participe sendo um voluntário, o grupo está precisando de
profissionais da saúde mental.
 Telefone da Esperança
O Centro E. Allan Kardec, de Copacabana, RJ, há mais de dois anos desenvolve um
projeto de serviço de atendimento fraterno, onde muitos recebem uma palavra amiga, dita
sempre à luz dos ensinamentos espíritas, com anonimato garantido. O serviço funciona de
segunda a sexta-feira, das 15h às 21h. O “telefone da Esperança” é o (21) 2256-0628.
 Notícias do EMECGRAN
O Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande, irá acontecer nos dias 28 e 29
de Julho. O tema escolhido foi: Que mundo deixaremos para nós?
Quem pode participar? Além dos jovens, no Emecgran também tem grupo de pais e
grupo de pequenos companheiros, se você deseja participar procure o DIJ.
O valor da inscrição será o mesmo do ano passado: R$ 17,00 (jovens e adultos) e R$
10,00 (crianças). O prazo para as inscrições online é até o dia 16/06/07 (no site:
www.polo6e16.org) e para inscrições nas Casas Espíritas até dia 23/06/07. Procure o DIJ
de sua Casa Espírita, no CELV você pode encontrar as fichas de inscrição na Livraria.
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 Congresso Brasileiro de Esperanto
Com data marcada para acontecer entre os dias 8 e 13 de julho no Rio de Janeiro, o
42º Congresso Brasileiro de Esperanto conta com a colaboração de todos para o evento que
pretende ser um marco para o Esperanto. As formas de ajudar são as mais variadas: busca
de patrocínios, organização dos eventos artísticos, montagem de estandes ou até por meio
de sugestões. Outro jeito de ajudar é oferecendo hospedagem aos esperantistas que virão
ao Rio. Outras informações, na página eletrônica da Associação Esperantista do Estado do
Rio de Janeiro: www.aerj.org.br
 Endereços do Movimento Espírita
• NELD – Núcleo E. Leon Denis (A Minha Casa) – Estrada do Moinho, 135 – Campo
Grande.
• C. E. Amor a Cristo – Rua Cariacica, 833 – Jardim 7 de Abril / Paciência.
 Instituições aniversariantes
• Grêmio de Propaganda E. Luz e Amor (GPELA) - 01/06/1901 – 106 anos
• Associação Beneficente E. Nazareno (ABENA) – 26/06/1933 – 74 anos
• Ação Cristã Vicente Moretti – 24/06/1961 – 46 anos
• Grupo E. Amor e Caridade João Batista – 24/06/1920 – 87 anos
• Centro E. Isaac Lima – 29/06/1934 – 73 anos

MENSAGEM MEDIÚNICA
Que possamos ser, ainda que pequeninos elos, mas fortes no amor ao Nosso Cristo
Jesus, e inquebráveis, tal é a nossa fé no Nosso Amado Pai.
Que possamos nos unir, irmãos encarnados e desencarnados, para que esses elos
possam envolver aos irmãos que sofrem e não conhecem o Amor do Nosso Pai.
Que possamos transmitir esse amor, essa paz, essa harmonia para que possam amanhã
fazer parte da corrente de amor, sempre unida ao Nosso Cristo Jesus, recebendo a Sua
Luz e todo Sua Proteção, em nome do Nosso Senhor, Nosso Pai que está nos céus.
Que possamos falar, que possamos ler sobre o Nosso Cristo Jesus mas que,
principalmente, possamos tê-lo e mantê-lo em nossos corações para que, por onde
caminharmos possam ver refletidos em nós Nosso Mestre de todas as horas.
Que Nosso Cristo Jesus possa habitar nossa alma e permanecer em nós para sempre,
nos fazendo reviver Seus ensinamentos de ontem e de sempre. Que assim seja!
Que a cada nascer do Sol, em um novo dia, possamos fazer renascer uma nova alma
em nós, cheia de esperança, de fé e com uma imensa vontade de lutar, de se modificar.
Que sejamos como o Sol, que o Pai nos presenteia a cada dia. Sejamos fortes e
confiantes no amparo do Pai e que a cada dia lutemos para cada vez mais nos tornarmos
mais claros e luminosos como um belo dia de Sol. Com a Graça de Nosso Senhor!
Irmã Clara

Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 31/08/00. Médium: Neyde Ney.
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 Dicas de sites espíritas
•

www.brasilsemaborto.com.br
• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do Estado do RJ)
• www.projetocomviver.org.br
• www.polo6e16.org (informações espíritas de nossa região)
• www.divaldofranco.com

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

•

JUNHO
Atitudes para vencer (autoconhecimento)
José Carlos Lucca
• Sempre é tempo (romance)
Wanda A Canutti

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

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

Expediente:
Diretor: Nivaldo Dias
Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira.
Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV
Revisão: Célia Evangelista
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