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ANO XII
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 Infantil & Grupo de Pais
Sábados – 15h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
Quintas-feiras – 20h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

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

MENSAGEM MEDIÚNICA
Queridos irmãos, que a
paz de Jesus os envolva.
Deixando de lado a arrogância que tanto nos faz sofrer, busquemos o amor para
distribuirmos em todos os momentos da
vida, sem olharmos aonde o dirigimos.
Sua paz, Senhor, aos irmãos presentes
a os envolverem no propósito que buscam.
Não os deixe fraquejarem. Não os deixe
tombarem.
As bênçãos do Divino Mestre a todos.
Extraída no Grupo de Educação
Mediúnica, em 19/05/2008.
Médium Roberto Maia
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EDITORIAL
Qualidade na Casa Espírita
Diversas são as tarefas realizadas na Casa Espírita que a qualificamos como hospital, oficina
de trabalho, escola, casa de caridade, estudo e casa de cultura.
Os serviços se multiplicam exigindo aperfeiçoamento interior para garantirmos eficiência e
eficácia nas nossas ações.
Não se pode desligar a Casa Espírita do contexto-sócio-cultural em que está inserido. Deve
ser uma característica constante em uma instituição espírita a busca do aperfeiçoamento por
que o “Espiritismo é a doutrina da qualidade”.
Qual o produto oferecido pela Casa Espírita?
Em primeiro lugar, o estudo doutrinário, que nos levará aos demais objetivos, os métodos
para que a mensagem espírita seja melhor compreendida.
Há que se cuidar dos recursos técnicos que facilitem a assimilação dos conteúdos, sem
jamais descuidar do envolvimento fraternal.
Na Casa Espírita, a motivação para o trabalho reside no formidável salário que recebemos
em forma de paz da consciência, satisfação de estar servindo aos irmãos em humanidade, a
alegria de transformar o assistido em prestador de assistência.(...)
A qualidade total – propostas de melhoramento – só terá êxito se, antes, durante e depois
das preocupações de ordem administrativa, cuidarmos da necessidade de nos amarmos.
O amor humaniza as relações dando a elas a qualidade da sinceridade, do bem querer,
fazendo com que a Causa se sobreponha a Casa, o que impede a vaidade, que leva pessoas a
se julgarem donos do Centro. (...)
A qualidade é muito mais voltada para “como” trabalhamos do que “quanto” trabalhamos.
Na consecução da qualidade é preciso ter sempre em mente que as pessoas só mudam suas
práticas quando descobrem e incorporam seus novos significados. (Cezar Braga Said)
Reflitamos, queridos companheiros, acerca destas palavras, o que vai nos ajudar em nossa
reforma, e fazer com que nossa Casa, ou qualquer outra que venhamos a freqüentar, seja uma
Casa onde predomine o Amor, nos fazendo mais felizes, e a todos ao nosso redor. Que o
mandamento maior de nosso mestre Jesus não seja apenas lembrado, mas praticado: “Amarás
o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. _ Esse o
maior e o primeiro mandamento. _ E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. (S. Mateus, cap.XXII, vv.34 a 40.)
A redação

Homenagem do CELV às mães, em maio.
Foi uma tarde de muita alegria, fraternidade e música espírita.
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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 - Creusa Fernandes Branco
04 - Edir Belo Arruda
04 - Marluce de Souza Araújo
04 - Márcio Roberto Brisse Rangel
05 - Amauri Adolpho Costa
06 - Maria de Lourdes Jordão
07 - Severino Francisco da Silva
08 - Jaidete de Abreu Pereira
09 - Nicodemus Pereira Santos
11 - Fátima Cristina de Freitas Suzano
11 - Fátima Imenes da P. do Nascimento
11 - Jacqueline Palhares Peixoto
13 - Marilia Vidigal do Amaral
14 - Osmar Fernandes da Silva
19 - José Fernandes Dias da Silva
20 - Alan César Pinto Faria
21 - Luiza Helena Pires da Silva
22 - Maria Eugênia Anjo dos Santos
22 - Bárbara Aparecida G. Dufrayer
24 - Gilesia Silva Pieroni
24 - Tânia Jabôr Rosa de Farias
24 - Valkiria Maria Menezes
26 - Dalva Santos Silva
26 - Ana Maria Seixas da Silva
26 - Luciana Jordão V. de Castro Torres
27 - Jandira Gonzaga de Souza
29 - Claudia Regina de Souza
30 - Maria José dos Santos
ª Novos Associados
• Luiz Tadeu de Souza Quintanilha
• Maria Eunice de Souza Martins
• Renata da Silva Godinho
Saudamos estes novos companheiros(as)
e solicitamos que não deixem de comparecer
à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4
ou 2x2, onde receberão um exemplar do
Estatuto do CELV e os esclarecimentos a respeito de suas mensalidades.
AVISO sobre MENSALIDADES
Lembramos aos Senhores associados
que, de acordo com o Estatuto,o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará
a perda da condição de associado do CELV.
Colaborem, mantenham suas mensalidades e endereços atualizados. O CELV precisa
de todos nós!.
ª Raio X - DAF
Dando continuidade, apresentamos mais um Departamento, entre tantos, Departamentos
que você deve conhecer e cooperar. Falaremos do Departamento de Atendimento Fraterno (DAF)
O atendimento fraterno pode ser conceituado ou descrito como a materialização dos
preceitos cristãos que nos ensinam a “amar o
próximo, fazendo ao outro o que desejaría-

mos nos fizessem, em situação idêntica” – síntese com que Jesus prescreve o comportamento
dos seus fiéis seguidores, em níveis os mais
variados, atendendo ao momento evolutivo
em que nos encontramos, num impulsionamento crescente para frente e para o alto: objetivo das nossas experiências no campo físico, através das reencarnações.
O DAF é dividido em vários grupos de
atendimento: Recepção, Apoio, Entrevistas,
Assistência Espiritual, Implantação do
Evangelho no Lar, Visitas Externas (a enfermos,
lares e instituições) e também o Grupo de Feliz
Idade (Suave Entardecer).
Suas atividades, dizem da proposta e
esforço pela execução do Bem, num mundo
em transição, em que mais urgentemente
somos chamados a auxiliar uns aos outros,
agilizando a ultrapassagem desta fase, rumo
ao mundo novo que virá, em que a
Regeneração será sentida intensamente,
através das sementes que hoje disseminamos
no caminho.
Receber, ouvir, acalentar, esclarecer, unirse, contribuir na Assistência Espiritual, unindo
mãos e corações nos dois planos da vida, em
nome de Jesus, vencendo as barreiras
humanas, ainda tão presentes e doando o que
de melhor existe em nós – eis o objetivo do
Departamento que reúne tarefeiros de boa
vontade, ainda nas suas lutas diárias,
confiantes de que o Pai Maior nos abençoa
sempre, estimulando-nos a força e a coragem
para seguir mais adiante. Muita Paz!
Ivete Zampa
ª Sala de Vídeo
O Div escolheu mais uma
palestra com o Dr. Adão
Nonato, que fala de “Como as
palavras influenciam seu
destino”. Nos mostra como devemos conduzir nosso destino com as palavras certas. Muito mais do que uma simples onda sonora, a
palavra é uma energia viva, que circula no
ambiente e na mente das pessoas. Dr. Adão
reforça a importância da vigília em tudo o que
se diz. Durante a palestra, o psicólogo e
comunicador espírita orienta porque é importante fazer o uso correto das palavras.
EXIBIÇÕES nas terças-feiras:
dias 10/06 e 24/06
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
ª CELVINHO e sua dica de leitura
Existe uma coleção infantil
relançada pela Federação
Espírita Brasileira, de nosso
saudoso Chico Xavier, que se
chama “Coleção A Vida Fala”, são ao todo 7
obras, dedicadas aos nossos pequenos que
traz lições morais e belíssimas figuras. Vamos
dar a dica de duas obras desta coleção, uma é
“A Lição Inesquecível”, que retrata uma
situação em que a lei de causa e efeito se
apresenta para ensinar à menina a necessidade
da humildade, do respeito ao próximo e da
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bondade para com todos. A outra obra, é o
“O Aprendiz Desapontado”, que traz uma
importante lição sobre a colaboração, a
bondade e o respeito às obras da Criação,
como formas de crescimento e evolução
espiritual. Boa leitura!
ª Sugestão de Leitura
Neste mês indicamos o
livro Caminhos para o
amor e a paz, do autor J.
Raul Teixeira, endereçada
aos jovens, pais e todos que
querem refletir sobre os objetivos da vida. São
19 capítulos, que se desdobram em 46 abordagens, com temática de grande atualidade e
propõe uma parada na excitação cotidiana –
que tantos prejuízos tem trazido à vida juvenil
– a fim de se indagar sobre si mesmo. Aborda
temas como drogas, acidentes automobilísticos,
genitores, liberdade e outros atinentes ao estágio da juventude. O espírito Ivan de Albuquerque, carinhosamente, qual Paulo de Tarso ao
jovem Timóteo, aconselha os jovens e convida-os a refletir lucidamente sobre os objetivos
que os trouxeram à reencarnação. Este livro tem
180 páginas, publicado pela Editora Fráter.
“Sim, é urgente propor ao jovem uma parada
na excitação cotidiana, que tantas vezes levamno ao sofrimento, a fim de se indagar sobre si
mesmo...”
ª Fragmentos de Luz...
Sinais
Seus dias são marcas no caminho evolutivo...
Sua conversação dirá das diretrizes que você
escolheu na vida.
Suas decisões, nas horas graves, identificam a
posição real de seu espírito.
Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior.
Seus impulsos definem a zona mental em que
você prefere movimentar-se.
Seus pensamentos revelam suas companhias
espirituais.
Suas leituras definem os seus sentimentos.
Seu trato pessoal com os outros esclarece até
que ponto você tem progredido.
Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos.
Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que
você ocupa no mundo.
Seus dias são marcas no caminho evolutivo.
Não se esqueça de que compactas assembléias
de companheiros encarnados e desencarnados
conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a
trajetória pelos sinais que você está fazendo.
Do livro: Agenda Cristã
Pelo espírito André Luiz, psicografia de
Francisco Cândido Xavier
... & Verdade
Século 21 – O Século dos Sentimentos
Até agora os espíritas deram passos importantes, principalmente nas Casas Espíritas,
cuidando do amor ao próximo, da Caridade.
Entretanto, nem sempre souberam cuidar
de si mesmos, pois conservam culpas, medos e
sentimentos, que não colaboram para a sua
felicidade. Ignoraram, praticamente, o amor a
si mesmos, esquecendo parte de um dos principais ensinamentos de Jesus: “Amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmos”.
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Mas a Providência divina, como sempre,
vem em nosso socorro, delineando um tempo para começar uma nova etapa, o século
21 – permitindo e ensejando que os Mentores
espirituais nos falem delicadamente, através
de livros, de leituras simples e acessíveis.
Ermance Dufaux, que foi uma das médiuns auxiliares de Kardec, na Codificação de
O Livro dos Espíritos, no seu livro: Escutando
Sentimentos nos diz: “O sentimento é a maior
conquista do Espírito. Aprendendo a escutálo, estaremos entendendo melhor a nossa
alma. Não existe um só sentimento que não
tenha importância no processo de crescimento pessoal”. E ainda acrescenta: “Nossos núcleos de amor cristão e espírita alicerçaram
bases seguras para a informação doutrinária
no século XX, compete-nos agora semear o
afeto, as propostas renovadoras do coração, o
desenvolvimento das habilidades emocionais.
O século XXI é o século dos sentimentos.”
Agora, em que um novo mundo, de Regeneração, já delineia seus albores, é a nossa
hora de pensar e repensar em nós mesmos.
Revista Livroluz, maio a outubro de 2007.
(Bibliografia para estudo: Escutando
sentimentos, Agenda Cristã, Atitudes para
Vencer, Alegria de Viver, Paciência)
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
ªDIJ – Depto de Infância e Juventude
6º Encontro da Família – O Grupo de
Pais se reúne aos sábados, sempre às 15hs,
com o objetivo de dialogar, trocar experiências, abordando temas em torno da família.
No sábado, dia 07/06 às 15h, convidamos
a companheira Nadja de Castro, para conversar conosco sobre o tema: “Família: conceito e
organização”, todos estão convidados.
ª Convite para voluntários: DMM
Ficamos muito contentes por encontrar
sempre nossa Casa Espírita limpinha e
cheirosa. Agradecemos a equipe dedicada e
caprichosa do Depto de Multimeios, que, às
sextas-feiras, com muito carinho, deixa limpa
nossa Casa Espírita.
Se você deseja ajudar a esta equipe, na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os
encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª
sextas-feiras do mês, e também quando
houver a 5ª sexta-feira. No mês de junho, os
encontros serão nos dias 06 e 20/06, sempre
às 08h.
ªSala de informática & Inclusão digital
Juntos, o Departamento de Divulgação
(DIV) e o Dep. De Infância e Juventude (DIJ),
estão montando uma Sala de informática aqui
mesmo no CELV, com a intenção de orientar
aos interessados que ainda não tem conhecimentos de informática.
Para isso vamos precisar: de voluntários, que
tenham boa vontade e algum conhecimento para
compartilhar com quem ainda nada sabe, doar
um pouco de seu tempo para instruir; e também
de doações de acessórios, equipamentos e periféricos de informática, que estejam em condições de uso, para que possamos dar continuidade na criação desta “oficina”, pois ainda nos
falta a montagem de mais micros. Mais informações com a equipe destes departamentos ou
pelo div.celv@yahoo.com.br
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ªAvisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
•·Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de abril / 2008: 373 kg de alimentos,
605 peças de roupas, 71 pares de calçados, 11 bolsas / cintos, 326 materiais de
higiene e limpeza, 12 cobertores, outros
donativos: 23, e R$ 197,50 em doações
em espécie. No Bazar foram arrecadados R$ 505,00.
ª Grupo de Estudo dos Livros Complementares
O GELCOM I estará reiniciando o estudo
das excelentes obras literárias ditadas pelo espírito Manoel Philomeno de Miranda, a partir
da primeira terça-feira do mês de junho, no
horário das 18h às 19h 30min. Busque informações com a equipe do DAD, ou com os
coordenadores: Ivete e Wanderley (cantina).
Se você estudou ou está estudando o GELCO
ou ESDE, não perca esta oportunidade.
ª Treinamento de Passe / DOM
Vai acontecer em agosto, nos dias 02,
16,23 e 30, das 17h às 20h, mais um treinamento para novos Passistas. As inscrições começam em junho, e vão até o dia 25 de julho,
as fichas podem ser retiradas na Livraria de
nossa Casa. Sugestão de leitura: Terapia pelos Passes (projeto Manoel P.de Miranda), O
Passe (Jacob Melo - Ed. FEB), Passe e água
fluidificada (Ed. CEERJ).
ªAtualização para médiuns passistas /
DOM
Datas: 23 e 30 de agosto, horário: 17h às 20
horas, sábados.
NOTÍCIAS DO MOVIMENTO
ESPÍRITA
ª Vem aí o EMECGRAN 2008
Jovens, não deixem de participar do Encontro de Mocidades Espíritas de Campo Grande, que irá acontecer nos dias 26 e 27 de Julho. O tema escolhido é: Lírios colhidos
O valor da inscrição será o mesmo do ano
passado: R$ 17,00. Procure o DIJ de sua Casa
Espírita para maiores informações. No CELV
você pode encontrar as fichas de inscrição na
Livraria, procure Eduardo, Fernanda ou Ricardo
para mais informações, mas não deixem de ir!
ªCurso & Fórum na CEERJ em junho
O I Curso de Metodologia da Pesquisa
Científica à Luz do Espiritismo vai acontecer
em 28/06/2008. Tem como objetivos Específicos: Identificar a natureza do conhecimento
científico e a metodologia aplicada por Allan
Kardec na estrutura das obras básicas. Caracterizar os diversos tipos e métodos de pesquisa. Adequar os conhecimentos teóricos à ela-
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boração de textos científicos e monografias,
em conformidade com as normas da ABNT.
Local: CEERJ.
III Fórum de Ciência Espírita / V Encontro do Núcleo Espírita Universitário Data:
29/06/2008 Expositores: Dr. Jorge Andréa e
Dr. André Hatherly.
A CEERJ fica na Rua dos Inválidos, 182,
Centro, RJ. www.ceerj.org.br. Tel. 2224-1244
ªServiço Espírita de Informações
O Boletim SEI - Serviço Espírita de Informações- é um instrumento de comunicação criado
com o objetivo de divulgar a Doutrina Espírita.
O primeiro número foi publicado em maio de
1965. Com o tempo, passou por transformações em seu projeto gráfico e a circulação cresceu progressivamente. Hoje o Boletim já rompeu fronteiras, surgindo assim as edições internacionais. O primeiro boletim SEI em Esperanto,
a Língua Internacional, foi de julho/agosto de
1981. Em Espanhol, de abril/maio de 1990. E
em Inglês, março/abril de 1994.
Sua circulação é semanal, para o Brasil.
Você pode acessar pelo site, por que também
é uma revista eletrônica, nos pondo sempre
atualizados do Movimento Espírita nacional
e internacional. É distribuído gratuitamente
via postal para as pessoas que não têm acesso à Internet. Acesse www.lfc.org.br/sei.
(Coleções deste boletim disponível em
nossa biblioteca para consulta)
ª Brinde do CLUBE de ARTE – 50 anos
Em junho, o brinde do Clube será o livro
“Leis morais e saúde mental”. O Dr. Sérgio Luis da Silva Lopes escreveu uma obra
prima sobre as leis morais do Livro dos Espíritos, que caracteriza o aspecto religioso da
Doutrina Espírita. A filosofia e a ciência informam, mas a religião transforma, operando a
verdadeira redenção da criatura.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
ou de outros meses, por apenas R$ 15,00
cada, basta encomendar. Procure a Livraria
de nossa Casa.
ªKARDEC E CHICO: personagens
Dois livros que integram a coleção “Personagens que marcaram época”, da Editora Globo, são dedicados a dois vultos espíritas: Allan
Kardec e Chico Xavier. Com belíssima apresentação gráfica, os livros contam detalhes da
trajetória dessas duas personalidades, que, nessa coleção da chamada “Biblioteca Época”, dividem lugar com outros conhecidos nomes da
História, a autoria do trabalho é de Sebastião
Aguiar, que não se restringiu apenas à parte
biográfica, dando também notícia da Doutrina
abraçada pelos biografados. A compra, contudo, só pode ser realizada através da Internet, na
página www.globolivros.com.br

Biblioteca & Sala de leitura
Fazem parte de nosso acervo, várias coleções da Revista Espírita “Reformador”,
que foi fundada em 21 de janeiro de 1883, por Elias da Silva.
É um periódico mensal, que nos traz vários temas como entrevistas, estudos
espíritas, mensagens diversas de vários autores da seara espírita Esperanto... Arranje um
tempinho, passe em nossa Biblioteca, e confira.
A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e abre todos os dias de Reunião Pública.
O cadastro é totalmente grátis. Precisa apenas de uma foto,
cópia de endereço e telefone para contato.
“O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar”
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ªTARDE de ARTE no GECOJ
Dia 08/06, a partir das 14 horas, vai acontecer a Tarde de Arte, no Grupo Espírita Coração
de Jesus, que fica à Rua Senador José Guiomard,
02 – Parque São Pedro – Campo Grande.
ª Instituições aniversariantes & Endereços
• 01/06/1901 – Grêmio de Propaganda E. Luz e Amor (GPELA) – Rua Silva
Cardoso, 673 - Bangu – 107 anos;
• 17/06/1950 – C. E. Gregório e
Estevão. Rua Belchior da Fonseca, 175
– Pedra de Guaratiba;
• 24/06/1920 – Grupo E. Amor e Caridade João Batista - Est. do Engenho,
439 – Bangu – 88 anos;
• 24/06/1961 - Ação Cristã Vicente
Moretti – Rua Maravilha, 308 - Bangu –
47 anos;
• 26/06/1933 - Associação Beneficente E. Nazareno (ABENA) – Rua Solon
Botelho, 480 – Campo Grande – 75 anos;
• 29/06/1934 - Centro E. Isaac Lima –
Rua Coronel Agostinho, 126 / casa 1 –
Campo Grande – 74 anos
Dicas de sites espíritas
• www.lfc.org.br/sei (revista semanal de divulgação)
• www.mundoespirita.com.br
(jornal espírita)
• www.eqm-brasil.org (Centro de
referência em E. de Quase Morte
no Brasil)
• www.abrape.org.br (Associação
Brasileira dos psicólogos Espíritas)
• www.cvdee.org.br (Centro Virtual de Divulgação de Estudo do Espiritismo)
Um toque musical
“A música divina pode saturar
a alma e desfazer as sombras, a inquietação, a revolta, o ódio, os sentimentos inferiores. Ouvi-la constantemente permite sintonia espiritual da mais
alta relevância, e até mesmo desencadear energias poderosas, adormecidas no íntimo do ser,
permitindo-lhe distribuir a vida em forma de
saúde”. Geraldo Guimarães
Minha dica musical é de um grupo que adoro: Grupo AME, significa: Arte e Música Espírita. Criado por jovens espíritas vindos da Mocidade Espírita Joana de Ângelis, da Federação
Espírita do Estado do Ceará, onde cultivavam a
música em trabalhos assistenciais e dentro do
próprio grupo de jovens como meio de integrar, consolar e divulgar a Doutrina dos Espíritos, o Grupo AME surgiu em 1989, é considerado um dos mais antigos, espíritas, em atividade no Brasil. Tenho todos os cd´s lançados,
gosto muito do cd CHAMADO, lançado em
1996, com músicas calmas, harmoniosas, muito agradáveis de se ouvir. (Marylin Oliveira)

Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas?
div.celv@yahoo.com.br
“Não alegue defeitos para deixar de
servir, porque o trabalho é benção de
Deus que nos suprime as
deficiências”. André Luiz

Junho 2008

Luz & Verdade

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

O frio vem chegando...
E a campanha do agasalho,
no CELV, já começou

JUNHO/08
• Energia (científico – não espírita)
Robson Pinheiro
• Força para recomeçar
(romance)
Eliana Machado(médium)
Com R$ 10,00, você adquire um
lançamento espírita. Não esqueça o
seu exemplar do Correio Espírita

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Junho de 2008
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Dia
01
08
15
22
29
Dia
02
09
16
23
30

Dia
04
11
18
25

Dia
05
12
19
26

Dia
06
13
20
27

Tema
Expositor/Auxílio
Não julgueis para não serdes julgados. Allan de Souza
EsE, Cap X, itens 11 a 13.
Célia Evangelista
Caridade e amor ao próximo. Amor Creuza Branco
Materno e Filial.
Ivone Maria
LE, Q. 886 a 892.
Perdão das ofensas.
Cleide Araújo
ESE, Cap. X, itens 14 e 15.
Luciano Ribeiro
Ciclo de palestras “Suave entardecer”. Wanderlei Lima
Ivete Zampa
O valor da amizade.
DIJ

Direção Apres. Livro
Marylin de
Alice
Oliveira
Leal
Jaidete
Maria do
Pereira
Carmo
Elias de
Souza
Ednelson
Gomes
DIJ

Lúcia
Helena
DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
A reencarnação.
Deise Soares
Francinete
Mônica
LE, Q. 166 a 170.
Lourdes Jordão
Costa
Barbosa
Os superiores e os inferiores.
Sônia D’oro
Dora
Dalva
EsE, Cap. XVII, item 9.
Nair Dragon
Rosa
Prado
Justiça da reencarnação.
Orandi Pereira
Dalva
Irany
LE, Q. 171.
Gilésia Pieroni
Correa
Machado
Ciclo de palestras “Suave entardecer”. Jorge Camacho
Maria
Ivete Zampa
Cecília
O Homem no mundo.
José Migueis
Maria
EsE, Cap XVII, item 10.
Jandira Amorin
Isabel
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Privações voluntárias. Mortificações. Osmar Fernandes
LE, Q. 718 a 727.
Creusa Branco
Desigualdade das riquezas.
Alan Faria
EsE, Cap. XVI, item 8.
Marilene Soares
Destruição necessária e abusiva.
Eduardo Couto
Flagelos destruidores.
Luciano Duarte
LE, Q. 728 a 741.
Ciclo de palestras: “Suave Entardecer”. Nadja de Castro
Eduardo Couto
QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Pressentimentos.
Lucenir Alves
LE, Q. 522 a 524.
Maria Inês
Não vim trazer a paz, mas, a divisão. Andrés Gabriel
EsE, Cap. XXIII, itens 9 a 18.
Gilésia Pieroni
Intercâmbio.
AEJN
Tema Livre.
Inês Marques
Ciclo de palestras: “Suave Entardecer”. Magali Brumatti
Lourdes Jordão
SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
As provas da riqueza e da miséria. Alberto Milhomens
LE, Q. 814 a 816.
Marilene Soares
Desprendimento dos bens terrenos. Milton Tagomori
Transmissão da riqueza.
Marlene Souza
EsE, Cap. XVI, item 14 e 15.
Igualdade dos direitos do homem
Gelson Paiva
e da mulher.
Nilbe Brilhante
LE, Q. 817 A 822(a).
Ciclo de palestras: “Suave Entardecer”.Ingrid Tagomori
Eduardo Couto

Direção
Alan
Faria
Eduardo
Couto
Marilene
Soares

Apres. Livro
Jorge
Goulard
Dener
Moreira

Creusa
Branco

-

Direção Apres. Livro
Nivaldo
Cleusa
Dias
Maria
Magali
Elizabeth
Brumatti
Medina
Célia
Evangelista
Maria
Cecília
Direção Apres. Livro
Célia
Cláudia
Evangelista
Costa
Alan
Fernando
Faria
Oliveira
Ingrid
Tagomori

Ana Maria
Sanches

Roberto
Maia

-

