
ANO XV - NÚMERO 136 - JUNHO 2011
Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 Campo Grande - RJ • Instituição fundada em 10/03/1920

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)

EDITORIAL
Crescer ou Expandir?

Recentemente me deparei com esta pergunta, uma dúvida que fazem
muitos Dirigentes Espíritas em nossa atual época. Allan Kardec nos deixou
vastas orientações a respeito na Codificação Espírita, citando alguns como:
“O Livro dos médiuns”, “O que é o Espiritismo”, “Orientações de Kardec
ao Movimento Espírita”, “Revista Espírita”. Orientações que me fazem
pensar que, de alguma forma, nós hoje fazemos um Espiritismo um tanto
diferente do que ele exaustivamente buscou deixar para as gerações futuras
de espíritas.

Mas então? É possível crescer sem expandir? É possível expandir sem
crescer? A resposta para ambas as perguntas é “sim”.

Há grupos de Estudo Espírita que, ao longo de anos, permanecem com
dez  participantes, com uma baixíssima rotatividade. Apesar de serem
apenas dez, são pessoas altamente unidas em pensamento e, ao buscarem
com sinceridade aplicar em suas vidas os ensinamentos trazidos pelo
Espíritos, transformam o grupo em um local altamente sério e
comprometido, o que atrai facilmente os Bons Espíritos, conforme Kardec
não cansa de repetir. Esse é um exemplo de crescimento sem expansão.

Agora vejamos o inverso: em um grupo onde o intuito é sempre receber
novos membros ou participantes, há o crescimento rápido, mas quase
sempre se torna uma tarefa impossível implementar seriedade e
comprometimento no grupo. Quanto maior o número de pessoas, mais
chance há de não haver união de sentimentos, de haver divergências e
separações. Não é à toa que Kardec reitera, por diversas vezes, o alerta
para que se formem inúmeros grupos ou sociedades espíritas com quinze
a vinte pessoas, ao invés de pólos gigantescos de 300 participantes.

O clima familiar, a amizade, o ambiente controlado para o estudo, a
intimidade, são esses alguns dos fatores que favorecem a manutenção de
um grupo pequeno. Entretanto, tentando fazer do Espiritismo, uma religião
(ao contrário do que Kardec cansou de definir), nós, os espíritas,
permanecemos com o mesmo pensamento empresarial de expandir,
centralizar e conquistar.

E, então? Queremos crescer ou expandir?
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• Sala de vídeo – Tema: “Minha Vida em Outra Vida” (filme) – pág. 02
• Notícias da Diretoria & informações da FEB – pág. 03
• Agenda do CELV & Notícias do Movimento Espírita – pág. 04
• Mocidade Espírita – Encontros de Mocidades – Jovens voluntários  – pág. 05
• Arte Espírita & Homenagem ao Grupo Suave Entardecer / CELV – pág. 06
• Ser Cristão / reflexões da atualidade – pág. 07
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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 o nosso Clube - seja um associado
Você pode escolher: Clube do Livro ou

Clube de Arte.
Passe na Livraria e peça informações

Informações: livraria@celv.org.br

Sala de vídeo
“Minha vida na outra vida”

Pela primeira vez na história,
um filme não espírita retrata,

com fidelidade, lógica e respeito, a reen-
carnação e a comprova baseado em fatos
reais.

Baseado em fatos reais relatados em
livro autobiográfico, Minha Vida na Outra
Vida conta a história de Jenny, uma mu-
lher do interior dos Estados Unidos que
começa a ter visões, sonhos e lembranças
de sua última encarnação, como Mary,
uma irlandesa que faleceu na década de
30. Intrigada, Jenny sai em busca de seus
filhos da vida passada. Começa então uma
emocionante jornada.

“... As reencarnações são os degraus
pelos quais o ser se eleva e progride”

Léon Denis
EXIBIÇÃO: somente na
terça-feira, dia 14/06/11.

Duração do vídeo: 93 minutos
Horário: 20h – Entrada gratuita –

Convide os amigos.
Local: Salão do CELV.

CELVINHO e sua dica de leitura
para as crianças

“A Terra pede socorro”
Mais uma novidade em

nossa Livraria!
Vetuno é o irmão mais velho

do querido planeta Terra. Um dia, com
saudades, resolveu visitar sua irmã, e qual
não foi a surpresa ao vê-la aflita e triste!
Logo, o planeta Vetuno notou o que os
filhos de sua irmã estavam fazendo com
ela. Resolve, então, relatar a situação para
seu pai, que faz uma série de recomenda-
ções, mostrando que a educação para a
preservação do meio ambiente e a educa-
ção para o desenvolvimento sustentável
estão relacionadas à educação dos senti-
mentos. A mudança para melhores hábi-

tos começa, primeiramente, dentro de
cada um. O que se está fazendo pela mãe
Terra? Como ela chegou no atual estado?
Como ensinar as crianças a cuidar do pla-
neta? Estas são as questões que o planeta
Vetuno explica de maneira lúdica e emo-
cionante, demonstrando que somente a
educação para o bem é capaz de ajudar a
mãe Terra.

Sugestão de Leitura:
“O Jovem Espírita quer
saber”.

Brilhante sob todos os
aspectos a iniciativa do Gru-
po de Esperanto Pac-horo e
da Associação Editora Espí-
rita F.V. Lorenz, no esforço

de reunir 25 escritores e palestrantes para
responder perguntas de inúmeras Moci-
dades Espíritas do Estado do Rio de Ja-
neiro, (incluindo nossa Mocidade / CELV)
num único livro “O Jovem Espírita quer
saber”.

As diferentes Mocidades apresentaram
as perguntas, que foram direcionadas aos
resultado aí está, materializado em mais
uma obra de divulgação e estudo espírita.
Temas como Namoro, Homossexualidade,
Sexo, Drogas lícitas e ilícitas, Timidez, De-
pressão, Suicídio, Morte, Aborto, Pais ado-
lescentes, Gravidez na Adolescência, Fa-
mília, Conflitos de Gerações, Arte, Mídia,
Violência e Meio Ambiente, entre outros
temas, fazem da obra um referencial para
as Mocidades Espíritas, orientando os jo-
vens e propiciando valiosas perspectivas
de debates e estudos à luz do Espiritismo.

A presente obra é fruto do trabalho de
muitas mentes sintonizadas com os ansei-
os, dúvidas e expectativas dos jovens que
lotam as Mocidades nos Centros Espíritas,
cada vez mais cheios de gente em busca
de respostas consoladoras.

O livro está abrilhantado com uma sín-
tese biográfica do notável Leopoldo Ma-
chado, em matéria extraída do livro Per-
sonagens do Espiritismo, de Antonio de
Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, edi-
ção FEESP. Referido seareiro foi verdadei-
ro marco no incentivo às novas gerações
com a criação das Mocidades Espíritas e
das Escolas Espíritas de Evangelização
para a Infância.

Fragmentos de Luz...
Perfeição
- Qual a nossa destinação?
- Todo rio desemboca no mar.
- Que oceano deveremos atingir?
- A perfeição.
- Todos chegaremos lá?

- Sem exceção.
- Quanto tempo levará?
- Depende de cada um.
- Não seria mais fácil Deus nos criar

perfeitos?
- Qual a diferença entre um filho e um

computador?
- O computador é realização da inteli-

gência.
- E o filho?
- É a realização do amor.
- Deus é amor!

Richard Simonetti,
Do livro: Trinta Segundos.

... & Verdade
Conduta Espírita - Na via pública
Demonstrar, com exemplos, que o es-

pírita é cristão em qualquer local.
A Vinha do Senhor é o mundo inteiro.
Colaborar na higiene das vias públicas,

não atirando detritos nas calçadas e nas
sarjetas.

As pessoas de bons costumes se reve-
lam nos menores atos.

Consagrar os direitos alheios, usando
cordialidade e brandura com todo transe-
unte, seja ele quem for.

O culto da caridade não exige circuns-
tâncias especiais.

Cumprimentar com serenidade e ale-
gria as pessoas que convivem conosco,
inspirando-lhes confiança.

A saudação fraterna é cartão de paz.
Alguns instantes de solidariedade se-

meiam simpatia e júbilo para sempre.
André Luiz

Parte do livro Conduta Espírita.

Instituições Espíritas (de nossa Região)
• Aniversariantes

01/06/1901 - Grêmio de Propaganda E.
Luz e Amor. Rua Silva Cardoso, 673 -
Bangu - 110 anos;

07/06/1991 - Grupo E. Maria de Nazaré.
Rua Júlio Isnard, l.50-Q. 15 - Sarapuí -
Senador Camará - 20 anos;

 13/06/1936 - C. E. de Caridade Jesus,
Maria e José. Rua Bangu, 141 - Bangu -
75 anos;

17/06/1950 - C. E. Gregório e Estevão.
Rua Belchior da Fonseca, 175 - Pedra
de Guaratiba - 61 anos;

19/06/1960 - C. E. Lar Maria José. Rua
Sgt. João Lima, 104 - Bangu - 51 anos;

24/06/1920 - Grupo E. Amor e Caridade
João Batista. Est. do Engenho, 439 -
Bangu - 91 aos;

24/06/1961 - Ação Cristã Vicente Moretti.
R Maravilha, 308 - Bangu - 50 anos;

26/06/1933 - Assoc. Beneficente E.
Nazareno. Rua Solon Botelho, 480 -
Campo Grande - 78 anos;

29/06/1934 - C. E. Isaac Lima. Rua Cel.
Agostinho, 126 - Calçadão / Campo
Grande - 77 anos;

Endereços:
C. E. Apóstolo Estevão
Rua Alberto de Oliveira, 365 - Santíssimo / RJ
/ tel. 2301-5582. (próximo à Estação)

Programação: Reuniões públicas: segun-
das, às 19h30min - quintas, às 18h. Evangeli-
zação infantil: segunda-feira, às 19h30min.
Evangelização da Mocidade: domingo, 10h.
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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!

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
06 - Maria José Esteves Machado
07 - Severino Francisco da Silva
08 - Jaidete de Abreu Pereira
13 - Marília Vidigal do Amaral
13 - Claudia Rosana Gama de Assis
14 - Osmar Fernandes da Silva
14 - Iria Aurora Silva de Almeida
16 - Andréa Aguiar Algarte
21 - Luiza Helena Pires da Silva
21 - Paola Boechat Duque
22 - Maria Eugênia Anjo dos Santos
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 C. Torres
27 - Jandira Gonzaga de Souza
30 - Ana Paula de S. F. dos Santos

12

Conhecendo a nova organização administrativa do CELV - Diretoria Colegiada

Diretoria de Assistência e Promo-
ção Social - DAPSE

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

• Em abril/2011, recebemos: 395 kg
de alimentos, 1231 peças de roupas,
101 pares de calçados, 25 bolsas /

Durante as reuniões...
Procure chegar pontualmente, sem

provocar alarido;
Procure estar no Salão, evite conversas

desnecessárias;
A harmonia dos pensamentos condicio-

na a paz e o progresso de todos;
Fale baixo!

Gestão de
Centros Espíritas

Estudiosos, pesquisadores e interessa-
dos poderão atualizar conhecimentos so-
bre a Gestão de Centros Espíritas com a
nova ferramenta de cursos à distância. O
sistema de Ensino à Distância, oferecido
pela FEB, segue a tendência atual das
novas tecnologias e possibilita aos alunos
conteúdo de qualidade com leiaute agra-
dável e de fácil navegação.

Todos os cursos oferecidos são gratui-
tos e permitem aos interessados a atualiza-
ção de conhecimentos que se multipliquem
em ações de promoção do estudo, da difu-
são e da prática da Doutrina Espírita.

Atualizar conhecimentos é propagar
valores.
Maiores informações no portal da FEB
http://febnet.org.br/gestao/index.php

Apoio Jurídico ao
MOVIMENTO ESPÍRITA

No portal da FEB, os Dirigentes Espí-
ritas podem encontrar diversas informa-
ções a respeito da administração da Casa
Espírita. Lá também existe um espaço de-
dicado ao Movimento Espírita. Neste Es-
paço é dedicado aos textos jurídicos para
esclarecimentos e apoio à Casa Espírita:
Reflexos do Código Civil, Manual de Ad-
ministração das Instituições Espíritas,
modelo de estatuto para um Centro Espí-
rita e todas as colunas jurídicas do Brasil
Espírita.

Confira e tire suas dúvidas, inclusive
existe um email para contatos tira dúvi-
das: http://www.febnet.org.br.

Começaremos uma série de esclarecimentos a respeito
de cada Diretoria. Neste mês vamos apresentar a
organização da DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO.

Os departamentos são subdividos em vários setores:
• DCOM - Departamento de comunicação

Setores e responsáveis:
LIVRARIA & Clube do livro – Madalena Gomes
BIBLIOTECA &LOCADORA - Cleusa Macedo
IMPRENSA (boletim, site) – Consuelo Ferreira
DIVULGAÇÃO (interna e externa) – Marylin Oliveira
ESPERANTO – setor a ser criado

• DTEC - Departamento de tecnologia
Setores e responsáveis:

IMAGEM & SOM – Ricardo Teixeira
MEMORIA do CELV – Marilia Vidigal
Sala de informática – Marilia Vidigal
Suporte técnico – Luis Carlos

Diretora: Marylin Oliveira
Diretora substituta: Madalena Gomes

A Diretoria de Divulgação é subdivida em dois departamentos:
• DCOM - Departamento de comunicação

Dirigente: Marylin Oliveira
• DTEC - Departamento de tecnologia

Dirigente: Rogério Notaroberto

cintos, 126 materiais de higiene e
limpeza, outros donativos: 47 e R$
213,75 (doações em espécie).  No
Bazar foram arrecadados R$ 616,00.

Esclarecemos que as doações encami-
nhadas ao DAPSE, assim como toda a
renda do Bazar são revertidas para as fa-
mílias acolhidas por nossa Casa, onde pro-
curamos assisti-las com sentimentos de in-
dulgência e fraternidade.

“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. Colabore!

A campanha já começou, colabore!
Doe agasalhos, meias, cobertores...

Doe também sorrisos, abraços e
carinhos!

Seja solidário.
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Notícias do Movimento EspíritaAGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

Aviso do DAM
Treinamento para aplicadores de passe

Requisitos: Ter muito amor no coração;
estar frequentando regularmente, por mais
de 18 meses, reuniões públicas do CELV;
ter frequentado ou estar frequentando um
grupo de estudo. Outras situações: conver-
sar com a coordenação.

As inscrições irão do dia 01 de junho
ao dia 10 de julho, fichas em nossa Livra-
ria. O treinamento ocorrerá nos sábados,
dias 16, 23 e 30/07 e 06/08/11. Horário,
das 17h15min às 20h.

Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM

A equipe do DMM faz um apelo para
que novos voluntários nos auxiliem nesta
tarefa. Se você deseja fazer parte desta
equipe, na limpeza e manutenção de nos-
sa Casa, os encontros sempre acontecem
a cada quinze dias.

No mês de JUNHO, os encontros se-
rão nos dias 03 e 17/06, sempre às 08h.
Participe, colabore!

Notícias do 11º Festival de pipoca
Ficamos muito agradecidos ao público

que prestigiou mais este evento de nossa
Casa. Agradecemos aos voluntários, em
especial aos dois novos e jovens pipoquei-
ros: Rafael e Yan. O filme exibido: Nosso
Lar, continuou fazendo sucesso e foi bem
esclarecido pelos nossos queridos compa-
nheiros Andrés, Francinete e Edineide.

Mas, continue ajudando à Rádio Rio
de Janeiro a continuar no ar!

A Emissora da Fraternidade, assim cha-
mada carinhosamente, precisa da ajuda de
todos os espíritas para se manter no ar, pro-
cure os dirigentes de sua Casa Espírita para
informações de como ajudar. Em nossa Li-
vraria / CELV, temos recibos para doações
voluntárias. Mais informações pelo tel. (21)
3386-1400 / www.radioriodejaneiro.am.br
/ frequência 1400kHz AM.

ABENA – avisos
A Associação Beneficente Espírita
Nazareno tem o prazer de convidar à to-
dos para os seguintes eventos:

• 19/06 (domingo) – Almoço benefi-
cente a partir das 12h;

• 26/06 (domingo) – Solenidade de 78ª
aniversário, palestra com Orandy
Pereira dos Santos, às 15h;

• 10/07 (domingo) – Tradicional Festa
Julina – a partir das 10h

A Associação Beneficente Espírita
Nazareno está passando por momentos
financeiros difíceis e pede a participação
do Movimento Espírita para manter a
sustentabilidade dos Projetos Sociais. A
ABENA fica na Rua Sólon Botelho, 480 –
Campo Grande. Tel. (21) 3394-0396 / e-
mail abenarj@ig.com.br

LIVROS EM ÁUDIO PARA
DEFICIENTES VISUAIS

A Audioteca Circulante Bezerra de
Menezes coloca a literatura espírita ao al-
cance de cegos de todo o país. Possui mais
de 170 obras gravadas em CD (MP3) e
mais de 700 em fitas-cassete.

“Em 11 anos, foram emprestadas mais
de 3.220 obras” – informa o diretor da
audioteca, Antonio Nunes de Souza Lima.

O serviço é gratuito e a distribuição, feita
pelo sistema Cecograma, dos Correios. Ape-
nas uma obra é emprestada por vez. Os in-
teressados devem entrar em contato com a
audioteca: Rua Butuí, 390/602 – Cristal –

CEP 90820-150 Porto Alegre, RS – telefo-
nes (51) 2111-3614 e 9999-0603 e correios
eletrônicos souzalima.an@ig.com.br e
audioteca@superig.com.br.

MANUAL DE PREVENÇÃO
AO SUICÍDIO

Dirigido a profissionais das equipes de
saúde mental, o manual de prevenção ao
suicídio é leitura útil também a todos que
se interessam pela problemática do suicí-
dio, inclusive espíritas. Elaborado pelo Mi-
nistério da Saúde, tem 76 páginas e é divi-
dido em 15 partes, que abordam assuntos
como: “Comportamento suicida: a dimen-
são do problema”, “Suicídio e transtornos
mentais”, “Esquizofrenia”, “Depressão”,
“Dependência de álcool ou uso nocivo”,
“Como ajudar a pessoa sob risco de suicí-
dio” e “Encaminhando o paciente com ris-
co de suicídio”.

O manual está disponível em http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
manual_editoracao.pdf.

DIVALDO NO RIO
O médium e expositor espírita Divaldo

Pereira Franco cumprirá, no mês de Ju-
lho, mais um roteiro de palestras e semi-
nários no Estado do Rio de Janeiro.

Começa no dia 9/7,e para saber por
onde Divaldo estará, acesse nossa página
www.celv.org.br, ou nos peça por e-mail
o calendário divulgação@celv.org.br.

Também disponível em nossos murais.

Acesse nosso site www.celv.org.br

Quer falar conosco, tem sugestões ou

dúvidas? Quer receber nossas notícias

e do Movimento Espírita?

NOVO E-MAIL: divulgacao@celv.org.br

Calendário do CELV
JUNHO

04 15/17h DEF Tertulia
13 a 19 DAD Ciclo de Palestras

“Suave entardecer”
17 19h30 DAD Avaliação dos ESDEs

18 09h DAF Reun.c/Coord e Trabalh.-
das Visitas Externas

JULHO
10 9h DAD Treinamento p/Exposi-

tores
11 20h DAD Avaliação do Gelco

11 a 17 DAD Ciclo de palestras “Des-
afios da Atualidade”

15 19h30 DAD Avaliação das ativida-
des do DAD

16 9h DAF Aval/Rec/Trein. Setor
Recepção

16/23/30  17h DAM Treinamento aplicado-
res de passe

30 e 31 DIJ/CEU EMECGRAN

O GPELA completará no dia 1º de
Junho / 2011,  110 anos de atividades.
E, para celebrar a data, haverá uma
programação especial, com palestras, seminários,
semana espírita esperantista, apresentação de corais..

Serão abordados temas diversos, como:
“Dimensões espirituais do Centro
Espírita”, “A reunião mediúnica”, “Enfermagem
espiritual libertadora” e “Desafios
para o Centro Espírita no Terceiro Milênio”.

O GPELA fica na Rua Silva Cardoso, 673, em Bangu.
A programação completa do evento está disponível em

www.gpela.org.br

Evangelize, coopere com Jesus.

Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina.

Mas quando você evangeliza, SALVA.

Evangelização da Família.

Todos os sábados, às 15h e 17h.
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Jovens
Voluntários

JOVENS ANIVERSARIANTES
02/06 - Cristiane Nardi Notaroberto da Silva
22/06 - Alessandra Queiroz de Siqueira
27/06 - Rafael Souza Pereira

Atenção para os prazos
de inscrições!

ENCONTROS DE MOCIDADES
ESPÍRITAS

• CONJEB
“Querer... Saber... Amar...”
Nos dias 16 e 17 de julho.
Inscrições encerradas.

•EMECGRAN
“Seja Diferente!  Espiritismo,
Família e Dependências”

Vai acontecer nos dias 30 e
31 de julho.

O Encontro das Mocidades
Espíritas de Campo Grande –
O tema deste ano vem comple-
mentar  e sensibilizar os jovens
da importância de suas encar-
nações e da necessidade de
aperfeiçoamento e evolução
moral.

Inscrições até o dia 17/06,
pelo site www.sextaregiao.net/
emecgran

• EMESC
“Quem sabe pode muito.
Quem ama pode mais.”

Esse será o tema para o En-
contro das Mocidades Espíritas de
Santa Cruz. O Encontro acontece
no mês de setembro, ainda não
começaram as inscrições.

Livro: “O jovem
espírita quer saber”

Em promoção,
em nossa Livraria.

No Centro Espírita Luz e Caridade, de Santa
Cruz / RJ, os jovens da Mocidade participam de
todos os trabalhos da Casa. No primeiro sábado
do mês tem a sopa, no segundo um almoço e no
terceiro a campanha do quilo em prol do Abrigo
Nazareno- ABENA, que fica em Campo Grande.
Além de visitas fraternas em asilos, creches e centros psiquiátricos.

O trabalho de jovens na Casa Espírita é essencial, é a certeza de continui-
dade da assistência aos nossos irmãos no futuro. E para o trabalhador, a
oportunidade de viver a mensagem do espiritismo, de amor ao próximo e
caridade.

Vamos conversar com um desses jovens do CELC, o Felipe Avelino.

Como surgiu esse trabalho?
O trabalho surgiu junto com o Centro, pois fora da caridade não há sal-

vação.

Qual o objetivo?
Ajudar as comunidades carentes e criar atividades integrando-os com o

Centro.

Como você começou a participar?
A primeira vez foi numa sopa, em 2007.  Eu andava com muita gente de

lá. Costumávamos nos reunir para passar o dia todo na casa de alguém,
então um dia de manhã, eles falaram que iriam à sopa, me interessei e fui
com eles. Nesse dia tinha um monte de coisas para fazer no quintal do
CELC, como cortar bananeira, cortar grama, e etc... Foi muito cansativo,
ficamos o dia inteiro trabalhando. Mas,foi o dia que eu resolvi começar a
frequentar o Centro.

Existem outros jovens que participam?
Já teve mais. Eu trabalho como plantonista e com o tempo isso foi atra-

palhando minha ida. Todos nós trabalhamos, sempre que podemos estamos
lá. Às vezes são 10 jovens, às vezes menos, fora os trabalhadores da Casa.

A presença de jovens é bem aceita pelos grupos de voluntários?
É sempre bem vista a presença de jovens. Porque nosso coordenador

geral, Alexandre, sempre ressalta que já nos vê como trabalhadores da Casa,
e que estamos lá para isso mesmo.

A vivência nesse trabalho mudou alguma coisa na sua vida?
O trabalho mudou sim, hoje sou muito mais compreensivo. O trabalho

ajuda a lidar com muitas imperfeições como o orgulho, desenvolve a paci-
ência, a tolerância e abre oportunidade para trabalhar tudo isso.

O jovem Felipe Avelino
freqüenta a Mocidade
do CELC

PORTAL DE DIVULGAÇÃO
DA SEXTA REGIÃO

www.sextaregiao.net
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Conhecendo a história do Grupo Suave Entardecer / CELV

Há alguns anos, o companheiro Hum-
berto Beltrão – antigo trabalhador do
CELV – então Presidente da Instituição,
procurou-nos para falar de seu sonho de
organizar um grupo com os freqüenta-
dores mais idosos que, em geral, manti-
nham-se distanciados, uns dos outros,
por força das dificuldades encontradas
na participação ativa das tarefas comuns
da Casa Espírita, sendo algumas vezes
até afastados pela idéia de que deveri-
am ser poupados de maiores atribula-
ções. Argumentou o companheiro sobre
o tratamento carinhoso que dispensáva-
mos aos mais idosos no grupo de estu-
dos que coordenávamos (ESDE IV) em
que a maior parte dos integrantes eram
pertencentes à faixa etária alta.

Prometemos que, tão logo o grupo
concluísse o ESDE, estaríamos dando
execução ao elogiável projeto.

O ESDE IV concluiu a programação e,
por solicitação do próprio grupo, resol-

vemos permanecer estudando, em con-
junto, as obras da Codificação Espírita
surgindo daí o ¨Grupo de Estudos Espí-
ritas Irio Machado¨.

Bem, o tempo foi passando, as sina-
lizações acontecendo, como a lembrar-
nos a promessa feita: alguns companhei-
ros antigos desencarnaram, inclusive o
próprio amigo criador do projeto, sem
que lhes houvéssemos oferecido a con-
cretização do ideal sonhado. Algumas
vezes, observávamos a tristeza no olhar
de alguns companheiros que se manti-
nham afastados do convívio mais estrei-
to com outros idosos, e como que uma
voz nos solicitava a iniciativa esperada.

Assim, no ano de 2005, sob a presi-
dência de Nivaldo Nogueira Dias, com o
seu consentimento prazeroso, foi cria-
do o Grupo cuja denominação nos sur-
giu, por inspiração, sem dúvida.

Reunidos alguns companheiros, que
nos pareceram mais dedicados e aten-

ciosos com os mais avançados em anos,
elaboramos uma programação inicial
que nos pareceu a mais apropriada para
a produção da alegria desejada. Levamos
ao conhecimento da Diretoria Executi-
va obtendo o consentimento solicitado
– e o Grupo surgiu! No mês de setem-
bro, com a chegada da primavera, lá es-
tava o “Suave Entardecer”.

Assim surgia a arte na terceira idade,
através do seu (coral) grupo musical re-
gido pelo maestro Pedro Castelo, bem
como trabalhos artísticos: pintura em
tela, artesanatos, os mais variados, re-
flexão doutrinária, literatura, poesia e
outros projetos que aguardam execução.

São muitos os abençoados trabalha-
dores que acorreram e permaneceram
na dinâmica da tarefa solidária, na troca
iluminada da energia do amor. (Não os
citamos nominalmente, a pedido da
modéstia dos próprios).

Estamos imensamente felizes com os
cinco anos de atividades do “Grupo Su-
ave Entardecer”, em especial pela pre-
servação das artes: coro musical, pintu-
ra, artesanatos... sorrisos, amizades cres-
centes, dinamismo, carinho e o Amor de
Deus, que louvamos e agradecemos,
para todo o sempre.

Muita Paz
Ivete Zampa

(Para saber das atividades do Grupo, veja a
pagina 01 em programação semanal)

O trabalho ideal

Diante da seara de trabalhadores do
Mestre encontramos servidores dispos-
tos e cheios de boa vontade para servir.
Entretanto, rejeitam as oportunidades
benditas julgando-se superiores tal qual

um rei que, vendando seus olhos, ignora
os trabalhos do campo.

Durante o processo de auto-ilumina-
ção passamos, inevitavelmente, pelo de
auto conhecimento. Incontáveis vezes jul-
gamos ter bastante conhecimento sobre
nós mesmos quando, no momento opor-
tuno, surpreendemos novo pântano lama-
cento.

Todos nós, que ainda percorremos as
trilhas da senda evolutiva, apresentamos
vicissitudes e mazelas para nos lembrar
de cultivar sempre a humildade, rumo à
perfeição: sempre há algo a aprender. Em
contrapartida, mesmo em nossa situação
imperfeita, carregamos outras tantas vir-
tudes: sempre há algo a ensinar.

O trabalho se apresenta ao traba-
lhador na medida certa e na hora ben-
dita, de acordo com nossos potenciais

e necessidades. Por isso não nos jul-
guemos superiores nem incapazes.

Que seria de nós se Jesus não hou-
vesse descido às sombras da crosta
terrestre para exemplificar Seu maior
Amor? Ou se Maria de Mag-dala não
houvesse acreditado em si mesma,
sem esmorecer em função das críti-
cas e humilhações que sofreu? Nos
adequemos ao trabalho tal qual nosso
Pai nos confiou, lembrando-nos de que
toda tarefa no bem constitui primoro-
sa semente para o porvir. O próprio
Paulo, o regenerado de Damasco, fez-
se fraco para os fracos, para ganhar
os fracos. Fez-se tudo para todos para,
por todos os meios, chegar a salvar
alguns.

Muita paz.
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ATUALIDADES
A reencarnação estreita os vínculos do amor, tornando-os laços eter-

nos, pelo quanto faculta de experiência na área de afetividade familiar.
Enquanto as ligações de sangue favorecem o egoísmo, atando as

criaturas às algemas das paixões possessivas, a pluralidade das exis-
tências ajuda, mediante a superação das conveniências pessoais, a união
fraternal.

Os genitores e nubentes, os irmãos e primos, os avós e netos de
uma etapa trocarão de lugar no grupo de companheiros que se afinam,
permanecendo os motivos e emulações da amizade superior.

O desligamento físico pela desencarnação faz que se recomponham,
no além-túmulo, as famílias irmanadas pelo ideal da solidariedade, en-
saiando os primeiros passos para a construção da imensa família uni-
versal.

Quando a força do amor vigilante detecta as necessidades dos cora-
ções que mergulharam na carne, sem egoísmo, pedem aos programa-
dores espirituais das vidas que lhes permitam acompanhar aqueles afe-
tos que os anteciparam, auxiliando-os nos cometimentos encetados, e
reaparecem na parentela corporal ou naquela outra, a da fraternidade
real que os une e faculta os exemplos de abnegação, renúncia e
devotamento.

Este amigo que te oferece braço forte; esse companheiro a quem
estimas com especial carinho; aquele conhecido a quem te devotas
com superior dedicação; estoutro colega que te sensibiliza; essoutro
discreto benfeitor da tua vida; aqueloutro vigilante auxiliar que se apaga
para que apareças, são teus familiares em espírito, que ontem
envergaram as roupagens de um pai abnegado ou de uma mãe
sacrificada, de um irmão zeloso ou primo generoso, de uma esposa fiel
e querida ou de um marido cuidadoso, ora ao teu lado, noutra modali-
dade biológica e familiar, alma irmã da tua alma, diminuindo as tuas
dores, no carreiro da evolução e impulsionando-te para cima, sem pen-
sarem em si...

Os adversários gratuitos que te sitiam e perturbam, os que te bus-
cam sedentos e esfaimados, vencidos por paixões mesquinhas, são,
também, familiares outros a quem ludibriaste e traíste, que agora
retornam, necessitados do teu carinho, da tua reabilitação moral, a fim
de que se refaça o grupo espiritual, que ascenderá contigo no rumo da
felicidade.

Jesus, mais de uma vez, confirmou a necessidade dessa fusão dos
sentimentos acima dos vínculos humanos, exaltando a superior neces-
sidade da união familiar pelos laços eternos do espírito. A primeira, fê-
lo, ao exclamar, respondendo à solicitação dos que lhe apontavam a
mãezinha amada que O buscava, referindo-se: - “Quem é minha mãe,
quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai?”
Posteriormente, na cruz, quando bradou, num sublime testemunho, em
resposta direta à Mãe angustiada que O inquirira: - “Meu filho, meu filho,
que te fizeram os homens?” elucidando-a e doando-a à Humanidade: -
“Mulher, eis aí teu filho” - “Filho, eis aí tua mãe”, entregando-o ao seu
cuidado, através de cuja ação inaugurou a Era da fraternidade universal
acima de todos os vínculos terrenos.

Do livro SOS Família, de Joanna de Ângelis

FRASE DO MÊS
“Quando a zombaria ata-

ca o bem, ela deixa de pro-
vocar riso; torna-se desprezí-
vel”.             Allan Kardec

Quais seriam as etapas a serem percorri-
das pelo médium na sua educação
mediúnica?

Raul Teixeira - Segundo Allan Kardec,
no Livro dos Médiuns, a mediunidade não
deverá ser explorada antes que venha a
eclodir. Dever-se-ia esperar que ela brotas-
se e, a partir de então, se lhe daria o devido
trato. Sendo assim embora encontremos
muitos companheiros que se candidatam
ao exercício da mediunidade, sem que ja-
mais haja sentido coisa que lhes demons-
trem serem portadores desse grau ostensi-
vo de mediunidade, as nossas Instituições
Espíritas devem estar sempre em guarda
cuidadosa, para que não inaugurem o sis-
tema de fabricação mediúnica, destituída
de qualquer valor doutrinário, uma vez que
há companheiros que se aproximam das
Instituições Espíritas portanto tais peculi-
aridades mediúnicas, já em processo de
desabrochamento.

A Instituição orientada pela Doutrina
deverá aproximá-los do estudo doutriná-
rio, das reuniões doutrinárias, do trabalho
assistencial, daqueles labores que possam
gradativamente disciplinar a criatura. Não
é oportuno que ela chegue ao Centro e seja
de imediato, encaminhada à mesa de tra-
balhos mediúnicos, mas sim introduzida
no campo do estudo, do conhecimento
doutrinário.

Se a pessoa estiver com mediunidade
atormentada será encaminhada ao trata-
mento através de passes, explicações dou-
trinárias, de participação nas reuniões de
estudo, para que possa gradualmente, ir
assentando essas energias revoltas., equi-
librando-se até que possa chegar à ativi-
dade propriamente mediúnica. Isto por-
que, se aproximarmos a criatura, sem ne-
nhum conhecimento espírita de mediuni-
dade, aquilo não lhe sendo compreensível
poderá afastá-la ou perturbá-la ainda
mais.. Não sabendo o que ocorre consigo
mesma, a pessoa ao invés  de entregar-se
ao labor procura fugir, procura criar em-
pecilhos de maneira consciente ou
inconsciente.Por isso, aqueles que se apro-
ximam da mediunidade deverão encontrar,
nas Instituições Espíritas, a orientação
para o tratamento, para o trabalho e para
o estudo conforme Allan Kardec nos pre-
ceitua

MEDIUNIDADE -
Diretrizes de Segurança
(Do Livro Diretrizes de Segurança –
Pergunta 54 / Divaldo P. Franco e J.

Raul Teixeira)
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Ciência Espírita
A psique humana – Consciente e in-
consciente (1ª parte)

A organização psíquica humana pode
ser apresentada na tríade: consciente,
superconsciente e inconsciente. As duas
primeiras zonas – a consciente e a
superconsciente, a fazerem parte da orga-
nização material, estariam estribadas nos
neurônios da zona encefálica onde o tra-
balho psíquico comumente se afirma no
intelectualismo analítico; isto é, a conclu-
são do trabalho na zona consciente é o tra-
balho do nosso cotidiano, não existindo
dúvidas sobre o seu entendimento. Para
percebermos o trabalho intelectual neces-
sitamos da análise de seus respectivos ele-
mentos. Entretanto, o trabalho da zona in-
consciente é mais avançado, sendo pouco
ou quase nada percebido pela zona incons-
ciente. Entenda-se que zona consciente não
possui os elementos necessários para a
participação integral do que realiza o in-
consciente. Daí, inúmeros processos da
zona inconsciente ou espiritual não podem
ser avaliados e muito menos percebidos
pelo consciente. Este, algumas vezes, pode
alcançar os efeitos refletidos dessas ativi-
dades profundas do psiquismo sob forma
de símbolos e fragmentos pela sua menor
capacidade elaborativa.

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

Mensagem mediúnica
O beija flor.
Que encanto de pássaro.
Não se cansa jamais de distribuir e tra-

balhar.
Flores e pássaros junção perfeita que

Deus colocou em nossas vidas para encan-
tar este lindo planeta que é azul e esse azul
reluz em luz.

Amigos reflitam sobre o trabalho do
beija flor e perceberás como é significativo
esse exemplo para o nosso trabalho de
amor e caridade.

Podemos ser como o beija flor, traba-
lhar para um bem maior.

Todos os pássaros têm a participação
importante nesta jornada de cores, colírio
para os olhos. Mas o beija flor é pequenino
e com uma força para se colocar diante
destas flores de forma muito diferente.

Amigos observem este pássaro tão
pequenino e frágil, mas nobre, muito no-
bre.

Assim é nossa vida no trabalho junto a
Jesus, vamos ter um diferencial, vamos tra-
balhar de forma incansável no trabalho do
Senhor.

Luz, amor e paz.
Reflexão harmonia e responsabilidade.
Vibremos com Deus nosso Pai desejan-

do saúde do corpo físico e lembrança de
nosso compromisso moral para esta gran-
de oportunidade da encarnação.

Unamos nossos pensamentos integran-
do os dois mundos com caridade e amor.

Fiquem em Paz. Jesus com todos nós.
Psicografia recebida em reunião

mediúnica de 12 de maio de 2011

“Somos responsáveis pelos
desvios mentais que causa-
mos aos nossos semelhantes,
devido os nossos trajes”.

Joanna de Ângelis

Portanto, se você está trajando
uma roupa muito curta, transpa-
rente ou muito decotada, reflita!
Contamos com sua compreensão.

Adquira em nossa Livraria


