Luz &
Verdade

Boletim Interno

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).

Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?
Cadastre-se para receber nosso informativo e as notícias do Movimento Espírita.
div.celv@yahoo.com.br
VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
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EDITORIAL
Como manter um Lar harmonioso
Em tempos difíceis, onde nos deparamos com tantos desequilíbrios morais e materiais,
como nos manter em harmonia? Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em família.
Quantas vezes este recurso nos foi indicado? Por que ainda não o fazemos?
O Culto do Evangelho no Lar, realizado no ambiente doméstico, é precioso
empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam. Permite ampla
compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática destes, nos ambientes em que vivemos.
Ampliando-se o conhecimento sobre o Evangelho, pode-se oferecê-lo com mais segurança
a outras criaturas, colaborando-se para a implantação do Reino de Deus na Terra.
As pessoas, unidas por laços consangüíneos, compreenderão a necessidade da vivência
harmoniosa e, dentro de suas possibilidades, buscarão, pouco a pouco, superar possíveis
barreiras, desentendimentos e desajustes, que possam existir entre pais e filhos, cônjuges
e irmãos.
Através do estudo da reencarnação, compreenderão que, aqueles com quem dividem
o teto, são espíritos irmãos, cujas tarefas individuais, muitas vezes, dependerão da
convivência sadia no ambiente em que vieram a renascer. Aqueles que, desde cedo, têm
suas vidas orientadas pela conduta Cristã, evitam, com mais facilidade, que os embriões
dos defeitos que estão latentes em seus espíritos apareçam, sanando, desta forma, o mal
antes que ele cresça. Se, por ventura, tendências negativas aflorarem, apesar da orientação
desde a infância, encontrarão seguros elementos morais para superá-las, porque os
ensinamentos de Jesus tornam-se fortes alicerces para a sua superação. Com o estudo do
Evangelho de Jesus aprende-se a compreender e a conviver na família humana.
Quando o Culto do Evangelho no Lar é praticado fielmente à data e ao horário
semanal estabelecidos, atrai-se para o convívio doméstico Espíritos Superiores, que
orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. A presença de Espíritos iluminados
no Lar afasta aqueles de índole inferior, que desejam a desunião e a discórdia. O ambiente
torna-se posto avançado da Luz, onde almas dedicadas ao Bem estarão sempre presentes,
quer encarnadas, quer desencarnadas. As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à
vivência cristã, tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos Espíritos Mentores.
(a redação)
MENSAGEM MEDIÚNICA
Caros amigos, que Deus seja com todos.
Quantas vezes a vida nos parece triste, e a estrada para caminhar está cheia de tropeços.
Mas lembrem-se, por pior que seja o momento que estamos atravessando, Deus está conosco.
Muitas vezes sentimos o peso da solidão, estando no meio de uma multidão. Sentimos
uma dor a nos corroer como se fosse um veneno letal; e nos parece que não encontraremos
a saída deste labirinto de dor. Nestes momentos, paremos, e peçamos aos nossos anjos
guardiães que nos ajudem. E a luz, se fará no fim do túnel.
No começo, apenas uma chama, depois ela vai ficando mais forte, até se tornar um
luzeiro muito iluminado. Este luzeiro é a ação de Deus em nossas vidas. Pensemos nisso,
Deus está sempre conosco!
Meus irmãos, ergam a cabeça, fortaleçam-se na oração, e coloquem seus pés nas pegadas
do Mestre Jesus, e suas mãos, nas mãos do Pai.
Muita paz, um amigo.
Mensagem recebida em 30/04/09- reunião mediúnica- médium Erli.

Evangelização da Família:
Importância para a harmonia familiar e social.
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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...”
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
13 - Marilia Vidigal do Amaral
15 - Ariovalda Sampaio Silva
14 - Osmar Fernandes da Silva
19 - Ramon Souza dos Santos
21 - Luiza Helena Pires da Silva
22 - Maria Eugênia Anjo dos Santos
24 - Gilesia Silva Pieroni
24 - Tânia Jabôr Rosa de Farias
24 - Valkiria Maria Menezes
26 - Dalva Santos da Silva
26 - Ana Maria Seixas da Silva
26 - Luciana Jordão V. de Castro Torres
26 - Jandira Gonzaga de Souza
30 - Maria José dos Santos
Associados novos
Erli Pereira Dimas
Saudamos aos novos (as) 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 contribuições. Sejam bem-vindos !
Aviso aos associados
Avisamos 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. Colabore.
O CELV precisa de você.
Sala de vídeo

Uma aula de Espiritismo:
esta será a oportunidade do
mês de junho, apresentaremos
o DVD “Espiritismo, um
projeto do Cristo”, que foi produzido pelo
Clube de Arte, que traz 05 programas, com
apresentação de Yasmim Madeira entrevistando grandes expositores espíritas do Brasil, que
conversam diferentes temas. São eles: Milton
Menezes (reencarnação), Geraldo Guimarães
(pluralidade dos mundos habitados), Adriano
Almeida (existência e sobrevivência dos espíritos), Raul Teixeira (Jesus, Modelo e Guia) e
Divaldo Franco (Espiritismo, um projeto do
Cristo). A exibição tem 90 minutos.
EXIBIÇÕES às terças-feiras,
dias: 09 e 23/06
Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.

Luz & Verdade
CELVINHO e sua dica de leitura
“A leitura é o caminho mais
importante para a educação
da criança”.
Como nos faz bem o livro,
principalmente se for um livro espírita. Então
não deixemos de proporcionar esta maravilha para nossas crianças. Em tempos de guerra e tanta violência precisamos nos preocupar
em começar a Paz em nós, dentro de nossos
lares. Mostrar aos nossos filhos que a Paz é
possível, dando esperanças a eles de um mundo melhor. Então... JOPARIPARÔ – O Míssil da Paz. De nossa querida companheira e
escritora Cléo de Albuquerque, que sempre
nos presenteia com belas histórias infantis. O
livro conta a história de Jopariparô, um míssil
que fora construído em segredo, diferente e
programado para uma missão muito importante e urgente, por isso era muito sensível.
Ele encontra uma missilzinha e, a sua
missão...ah...sua missão...vocês terão que ler
o livro para saber desta importante e urgente
missão. Descubra o que nosso herói fez para
acabar com a guerra e começar a Paz! Uma
ótima sugestão nesses tempos.
Sugestão de Leitura
Nossa dica para esse mês é o livro A Educação à Luz do Espiritismo, onde apresenta uma condensação das obras de Kardec,
notadamente no que diz respeito à educação
moral do indivíduo. Dirigida em especial aos
pais, professores, líderes religiosos e educadores.
O Profº Lydiênio Barreto de Menezes tem
uma vasta experiência pedagógica.
O seu livro tem características da educação
moral, a essencial e realmente formadora do
caráter. O capítulo “A Pedagogia e a Didática
de Jesus” é de rara beleza e nos mostra o
Mestre por excelência.
Você compreenderá com muita facilidade
o que é educação moral.
Este livro é editado pela CELD, tem 214
páginas, e está disponível em qualquer Livraria Espírita.
Fragmentos de Luz...
Trabalho nosso
Não te aflijas sobre a destinação do mundo.
A Eterna Sabedoria conhece o que deve
ocorrer à vida planetária.
Agora é nosso tempo.
Hoje é o dia em que nos compete fazer o
que deva ser feito.
As criaturas que te pedem apoio, o lar que
sustentas, as obrigações que assumistes, a causa que enobreces são, em si, o quadro dos
desígnios superiores que precisas atender.
Entesoura a cultura que desejas. Antes de
tudo, porém, atende aos deveres que te fazem
essenciais.
Do livro: Sinais de Rumo (psicografia de
Francisco Cândido Xavier, pelo espírito
Emmanuel)
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Jesus e a família
Faz-se urgente o retorno de Jesus à família.
Somente a Sua presença no lar pode oferecer segurança e equilíbrio para todos quanto se encontram a mercê dos instrumentos de
comunicação, preocupados com o consumidor e desinteressados totalmente da criatura.
Humanizar esses veículos, estabelecer programas de educação, de valorização humana,
ao invés da exaltação das aberrações, é dever
de todos aqueles que já travaram contato com
o Evangelho.
Iniciando-se na intimidade da família, pelo
menos uma vez por semana, em encontro fraternal com todos os seus membros, no qual
sejam debatidos os problemas existenciais e
apresentadas as soluções que já estão
delineadas na lei de amor, a reunião terá por
finalidade essencial construir a paz no íntimo
de cada um, para que se volte a experimentar
a alegria pelas coisas simples e edificantes, sem
as convulsões e apelos dos instintos primitivos.
A análise da palavra de Jesus em reunião
familiar, ao invés de se manifestar como uma
questão religiosa, repetitiva e automática, deve
ser rica de encantamento, de fraternidade, em
debate franco, filosófico de renovação social,
de maneira que expresse um cometimento
para desenvolver o pensamento, a capacidade de entender a vida e a permuta de idéias.
Quando Jesus se adentra no lar, a família
se reconstrói e os seus membros descobrem
os objetivos da consangüinidade, estabelecendo metas de dignificação, que são alcançadas
a pouco e pouco.
Não postergue o encontro de tua família
com Jesus.
Faze-o quanto antes, porque mais tarde,
provavelmente será tarde demais.
De começo, apresenta-O àqueles a quem
amas de forma sutil, agradável, convidandoos à reflexão, e lentamente deixa-O tomar conta
dos corações, verificando que somente através da Sua proposta a vida no Lar se pode
tornar realmente feliz.
Nunca te arrependerás por trazê-lO ao convívio familiar. O oposto, porém, será diferente,
e quando o lamentares, somente padecerás
desnecessários remorsos.
Jesus é Vida, e Vida em abundância!
Tua família é tua vida, sem dúvida. Por isso
mesmo, aproxima-a de Jesus e faculta-lhe haurir a Sua sabedoria e a Sua paz.
Joanna de Angelis, psicografia de Divaldo
Pereira Franco
Revista Despertar, maio de 2004
AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
Avisos: Depto de Infância e Juventude DIJ
• IX Encontro com a Família – convidamos aos pais e responsáveis para mais
um Encontro, que será realizado no sábado, dia 06 de junho, às 15h. O tema
abordado será “Ódios, rancores &
cia - dificuldades a serem vencidas”,
com os expositores Celso e Conceição
Sperandio (GEAF).
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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 famílias
assistidas por nossa Casa.
• Em abril / 2009 recebemos: 349 kg de
alimentos, 1851 peças de roupas, 158
pares de calçados, 49 bolsas / cintos,
133 materiais de higiene e limpeza,
outros donativos: 23, e R$ 90,15 em
doações em espécie. No Bazar foram
arrecadados R$ 615,60.
Convite para voluntários: Depto de
multi meios - 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 junho, os encontros serão nos
dias 12 e 26/06, sempre às 08h.
Pedido do DIV aos Grupos de Estudos
Solicito a todos os Coordenadores e Dirigentes de nossa Casa, que, por gentileza, não
utilizem a Biblioteca para reuniões ou encontros, durante o período em que ela deve estar
aberta ao público. O horário de funcionamento da Biblioteca & Sala de Leitura é sempre
antes e após todas as Reuniões Públicas.
As soluções urgentes devem ser colocadas sempre para o voluntário de plantão,
aquele que está escalado, responsável no
dia,para que ele possa avaliar.
Avisos: Depto de Orientação Mediúnica – DOM
• Workshop: “Consciência e Mediunidade”
Encontro no dia 07 de junho (domingo) a partir das 14hs. Somente para os
médiuns dos Grupos de Desobsessão
e da Educação Mediúnica. Sua presença é muito importante!
• Médiuns passistas – Avaliação e estudo.
Para todos os médiuns passistas das
Reuniões Públicas e de Tratamento Espiritual. Escolham o melhor dia: 03 de
julho (sexta-feira), as 19:30h; 18 de
julho (sábado), as 9h ou 01 de agosto
(sábado), as 9h;
Médiuns passistas afastados da tarefa,
que queiram reintegrar-se à tarefa de
passe, compareçam dia 18 de julho.
Maiores informações no mural do DOM.
Atenção Coordenadores e Dirigentes:
“Termo de Adesão”
A Diretoria do CELV lembra da necessidade e obrigatoriedade do preenchimento
anual do Termo de Adesão ao Serviço
Voluntário (conforme Lei do Serviço Voluntário nº 9608 de 18 de fevereiro de 1998).
Procurem a Diretoria ou peguem as fichas na
Livraria, e orientem seus companheiros para
o devido preenchimento. Lembramos que
todos devem assinar o Termo, os antigos voluntários, bem como aqueles que chegam
agora para nos auxiliar. O termo deve ser atualizado anualmente.
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NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
Lar de Otávio ainda precisa de você!
Caro amigo, a ACEB - Associação Cristã
Espírita Beneficente, que mantém o abrigo de
idoso Lar de Otávio, continua precisando de
ajuda.
Entidade filantrópica sem fins lucrativos.
Tem hoje um quadro de 10 funcionários com
carteira assinada, que precisam receber seus
salários, além das despesas com supermercado, sacolão e farmácia. Solicita ajuda para suas
necessidades mais emergenciais. O telefone é
(021) 3108-5023 – aceb2004@ig.com.br, end.
Praça Taquarana, 65 - Santa Margarida, Cosmos - RJ.
Banco Real - Agência 0350, conta
3710536-1.
Você que deseja ajudar, temos afixada em
nosso mural a lista de necessidades, ou nos
peça por email. Além da conta do Lar, você
também pode fazer as doações em dinheiro
em nossa Livraria, através de recibo próprio.
Agenda 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.
Serviço Espírita de Informações
O Boletim SEI 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.
Jaime Rolemberg de Lima, seu criador e fundador, também da CAPEMI, do Lar Fabiano
de Cristo e da CAVADI - Casa do Velho
Assistencial e Divulgadora, percebeu que a
publicação poderia transpor fronteira, surgindo assim às edições internacionais. O Boletim
SEI em Português é também remetido para
inúmeros países onde brasileiros divulgam a
Doutrina Espírita. Sua circulação é semanal
para o Brasil, e mensal, para o exterior. Se
você deseja receber semanalmente este Boletim, entre no site e cadastre-se: www.lfc.org.br/
sei. O Boletim SEI é mantido pelo Lar Fabiano de Cristo.
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
uma entrevista com a direção do Abrigo Doce
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Morada
através
do
email:
doce.morada@ig.com.br, ou através do celular: 9736-6507 (Carlos Neider). Repassem
esta notícia.
Encontros de Mocidades em julho •
EMECGRAN
As inscrições para o Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande já estão
disponíveis através do site do encontro em
emecgran.sextaregiao.net. Este ano o tema
escolhido foi: “Para viver a grande mensagem...”. O encontro será realizado nos dias
25 e 26 de julho de 2009. (Procure o DIJ de
sua Casa para maiores informações)•
CONJEB
A Confraternização de Jovens Espíritas de
Bangu será realizada nos dias 18 e 19 de julho de 2009. O tema do encontro será: “E a
vida, como vai?”, As inscrições podem ser feitas através do site do evento
conjeb.sextaregiao.net. (Procure o DIJ de sua
Casa para maiores informações)
Inscrições abertas para II Congresso
Espírita do RJ
Objetivo Geral: Propiciar um espaço de
convivência para os espíritas do estado do
Rio de Janeiro, reiterando e evidenciando os
compromissos com a Codificação Espírita, a
Educação e a Promoção do Ser Humano na
valorização da vida e na busca da felicidade.
As inscrições já estão abertas, e 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 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. Multipliquem esta notícia.
Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em junho, o brinde
será o DVD Congresso de Mocidades
Espíritas do Rio de Janeiro. O evento
foi realizado em 2008 sob a coordenação de Darci Neves, diretora do CEERJ,
Conselho Espírita do Estado do Rio de
Janeiro. Você não pode perder! São 120
minutos de palestras, musicais, depoimentos e um vídeo inédito do Congresso de 1948 realizado por Leopoldo Machado e Lins de Vasconcelos.
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.
• Clube do Livro (bimestral) – As opções deste bimestre serão os livros: “Lucidez – a luz que acende na alma”, de
Francisco do E. S. Neto, pelo espírito de
Hammed (conforto). E, “O jardim dos
girassóis”, de Lygia Barbiere (romance).
Não esqueça de pegar o seu brinde, o
jornal Correio Espírita. Valor R$ 12,00
(doze reais) cada opção.
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VOCÊ QUE...
Acabou de chegar,
Quer conhecer melhor a Doutrina Espírita
Existe um Grupo esperando por você!

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV
funciona na Sala 02, e
atende todos os dias, antes
e após as 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.

Grupo de iniciação ao Espiritismo
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.

“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”
Instituições aniversariantes & endereços
• 01/06/1901 – Grêmio de Propaganda E. Luz e Amor (GPELA) – Rua Silva Cardoso, 673 - Bangu – 108 anos;
• 17/06/1950 – C. E. Gregório e Estevão. Rua Belchior da Fonseca, 175 – Pedra de Guaratiba – 59 anos;
• 24/06/1920 – Grupo E. Amor e Caridade João Batista - Est. do Engenho, 439 – Bangu – 89 anos;
• 24/06/1961 - Ação Cristã Vicente
Moretti – Rua Maravilha, 308 - Bangu
– 48 anos;
• 26/06/1933 - Associação Beneficente E. Nazareno (ABENA) – Rua Solon
Botelho, 480 – Campo Grande – 76
anos;
• 29/06/1934 - Centro E. Isaac Lima –
Rua Coronel Agostinho, 126 / casa 1 –
Campo Grande – 75 anos
Dicas de sites espíritas
• www.educacaoespirita.net (site de Educação Espírita)
• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do RJ)
• www.polo6e16.org/sexta (site de
notícias de nossa região)
• www.abrigodocemorada.org.br (abrigo
espírita)
Um toque musical
“A música, melhor do que a palavra representa o movimento, que é
uma das leis da vida; por isso ela é a
própria voz do mundo superior.” Léon Denis
Nossa dica é o CD Música, ouvidos e
flores um trabalho primoroso, contendo 13
canções com arranjos e participações especiais que vão encantar você.
Moacyr Camargo é músico, compositor,
intérprete e produtor Sua arte tem envolvido
o movimento espírita, com ênfase para suas
criações no campo da música direcionada para
a educação infantil.
Vale a pena conferir!
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

Domingos, segundas e
quintas às 09h
Quartas e sextas às 20h
Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Junho de 2009
Dia
07
14
21
28

Dia
01
08
15
22
29

Dia
03
10
17
24

Dia
04
11
18
25

Dia
05
12
19
26

DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Duração das penas futuras.
Maria Luiza
LE, Q. 1003 a 1009.
Andrés Gabriel
A vingança.
Creusa Branco
EsE, Cap. XII, item 9.
Ednelson Gomes
Ciclo de Palestras: “Dominando
Alonso Santos
o Vício” - Tabagismo.
William Bastos
A problemática das drogas à luz
DIJ
da Doutrina Espírita.
SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Haverá falsos cristos e falsos profetas.
Inês Marques
EsE, Cap.XXI,itens 1 a 4.
Lurdes Jordão
Escolha das provas.
Edineide Silva
LE, Q. 258 a 273.
Jandira Amorim
Prodígios dos falsos profetas.
Pedro Cezar
EsE, Cap. XXI, item 5.
Nair Dragon
Ciclo de Palestras: “Dominando
Bete Bard
o Vício” - Hipocondria.
Ana Eller
Relações no além-túmulo.
Lourdes Jordão
LE, Q. 274 a 290.
Dalva Correa
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Caridade e amor ao próximo.
Cristina Lúcia
Amor materno e filial.
Marilene Soares
LE, Q. 886 A 892.
Nem todos que dizem: Senhor,
Vitor Velasques
senhor, entrarão no reino dos céus.
Alan Faria
EsE, Cap.XVIII,itens 6 a 9.
As virtudes e os vícios.
Osmar Fernandes
LE, Q. 893 a 906.
Creusa Branco
Ciclo de Palestras: “Dominando
Ricardo Delamari
o Vício” - Alcoolismo.
Allan de Souza
QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
A vida futura.
Célia Regina
EsE, Cap. II, itens 1 a 3
Magali Brumatti
Igualdade dos direitos do homem
Ana Paula
e da mulher.
Lourdes Jordão
LE, Q. 817 a 822.
A realeza de Jesus.
Célia Evangelista
EsE, Cap. II, item 4.
Inês Marques
Ciclo de Palestras: “Dominando
Ivete Zampa
o Vício” - Hipocondria.
Wanderlei Lima

Direção Apres. Livro
Ivone
Jeilda
Maria
Xavier
Rejane
Edson
Ferreira
Junior
Francinete
Costa
DIJ
DIJ

Direção Apres. Livro
Maria
Dalva
Cecília
Prado
Dalva
Irani
Correa
Francinete Severino
Costa
Francisco
Pedro
Maria
Cezar
Joaquina
Ana
Iná
Eller
Direção
Erli
Dimas

Apres. Livro
Alan
Faria

Ednelson
Gomes

Marília
Amaral

Marylin de
Oliveira
Creusa
Branco

Sérgio
Inácio
-

Direção Apres. Livro
Inês
Fernando
Marques
Silva
Maria
Cleusa
Inês
Maria
Erli
Dimas
Magali
Brumatti

Diana
Hasler
-

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
Parábola da figueira que secou.
Rosangela Sbano
Cláudia
Ednelson
EsE, Cap. XIX, itens 8 a 10.
Célia Evangelista
Costa
Gomes
Penas temporais.
Nilbe Brilhante
Ingrind
Ana Maria
LE, Q. 983 a 989.
Milton Tagomori
Tagomori
Sanches
A fé - Mãe da esperança e da caridade.
Maria Genésia
Alan
Iris
EsE, Cap. XIX, item 11.
Allan de Souza
Faria
Duarte
Ciclo de Palestras: “Dominando
Domingos Vaz
Célia
o Vício” - Drogas.
Ingrind Tagomori Evangelista
-

