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Luz & 

Verdade 
ANO XI   –  NÚMERO 87  –  MAIO 2007 

 
EDITORIAL 

 
 

Aos Representantes da Casa e da Causa Espírita 
 

Estamos vivendo momentos de grandes resgates coletivos: crises sociais, financeiras, 
morais, mudanças abruptas, etc. 

A Doutrina Espírita nos fala das necessidades evolutivas na Criação Divina, onde nos 
inserimos, compreendendo que, se por um lado sofremos os desajustes que construímos no 
passado, por outro lado, ainda como filhos amados de Deus, somos os colaboradores na mesma 
Obra de Amor, co-participantes, instrumentos e instrumentadores. 

Estamos conjecturando, refletindo, concluindo, com os ensinos dos Espíritos Amigos, que 
a nossa responsabilidade, diante do Pai é imensurável: nós – Espíritos no Mundo, nós – 
participantes da sociedade, nós – pais, alunos, mestres, irmãos pela consangüinidade ou pelo 
ideal do Cristo. Considerações que vamos trazer, neste momento, à realidade das tarefas na 
Casa Espírita. 

A grande maioria daqueles que nos procuram – a nós, representantes da Casa e da Causa 
Espírita – o fazem com o coração sofrido, muitas vezes com lágrimas nos olhos, tão 
decepcionados no trato que o mundo lhes pode oferecer, desesperançados, esgotados na luta 
de cada dia, no contato com espíritos imperfeitos, que habitamos um mundo de provas e 
expiações, e buscam a âncora, o repouso, a fortaleza que a Doutrina Espírita, através da Casa 
Espírita, lhes pode e deve oferecer. 

O dever diante da Espiritualidade, daqueles que têm cargos, encargos, tarefas, que 
foram merecedores da credibilidade dos que mentoreiam os trabalhos na Seara Espírita, é o de 
atender às expectativas de afabilidade e ternura, educação e boa-vontade, independentemente 
da posição em que estejam colocados. Isto nos é repetido, continuamente, em cada página 
evangélico-doutrinária que nos chega, todos os dias, por Misericórdia Divina. 

Atendendo a semelhante empenho, conscientizemo-nos do papel que nos cabe – como nos 
cabe – desempenhar, recebendo nossos irmãos com a caridade do sorriso, do cumprimento 
afetuoso, da palavra afável, da maneira cristã. Recebamos os companheiros, antigos ou novos, 
na Casa que nos acolhe também, com a bondade que já podemos compreender e cultivar, 
“fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem”, como nos disse Jesus, na 
certeza de que a Casa Espírita não é uma empresa do mundo, é, isto sim, um hospital-escola 
onde os enfermos, aflitos, sofredores do corpo e da alma, encontrem SEMPRE, um ombro amigo 
que lhes suavize a dor, em nome de Jesus, e lhes ofereça a oportunidade de ficar conosco, 
estudando e crescendo, amando, servindo e sendo mais felizes. 

Paz e Luz em todos os corações. 
 
 

Boletim Interno 
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JOVENS, VENHAM PARTICIPAR! 

Agora, aos domingos, mais um grupo de estudos, sempre às 09h. 
 

“Prestigia e valoriza a Casa Espírita como Templo Cristão, e sente-te convocado 
à continuidade da obra à edificação do bem”. 

 
 
 

����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! 
 
 
 

2º ALMOÇO BENEFICENTE 
É com imensa alegria que o CELV faz uma delícia de convite a todos.  Dupla 
comemoração, além de comemorar com nossas mamães no mês de maio, realizaremos 
mais um almoço Fraterno em nossa Casa, no domingo, dia 20/05, a partir das 12h. Traga a 
família e convide os amigos. 

Cardápio do dia: Canelloni, arroz, farofa, saladas... Além da confraternização você 
estará ajudando ao CELV. Convites em nossa Livraria. Participe! 
 
 
 
 

���� Momento para Reflexão 
“A família é uma instituição divina cuja finalidade precípua consiste em 
estreitar os laços sociais, ensejando-nos o melhor modo de 
aprendermos a amar-nos como irmãos”. 

 (do livro “As Leis Morais” – Rodolfo Calligaris)  
 

 
Uma linda canção para homenagear nossas queridas  Mamães! 

 
Amor sem igual 
Você assume o que diz o coração, 
Chora ou sorri, não esconde a emoção... 
De ser alguém para servir, de ter alguém para instruir 
De dar a vida pela vida, que te coube construir. 
E se recebes de quem amas... ingratidão 
Calada sofres, com Amor e devoção... 
E está sempre a desejar, que Deus proteja sem cessar 
Aquele ser que nesta vida, em teus braços foi parar. 
É o Amor que te domina, todo instante, a cada dia 
É o Amor que te preenche de alegria 
Este Amor que só faz o bem,  
Resiste a tudo, vai além, 
Amor de Mãe que eterniza,  
Não tem igual! 

 
(Melcíades/Williams Barbosa – do cd Para Ser Feliz / Grupo de Canto Cidade Cristã) 
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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! 

 
Maio
 
01 - Selma Carolina Salmaso Coutinho 
01 - Magali Cardoso  Brumatti 
03 -  Terezinha de Jesus Araujo 
04  -  Karla Pitkowski da Silva 
05  -  Madalena Gomes Queiroz Crespo 
07  -  Íris de Souza Cunha 
08  -  Célia Maria Moreira Pinto Evangelista 
09  -  Luis Carlos Lopes 
09  -  Maria Aparecida Bassin Travesso 
09  -  Nair Loureiro Dragon 
11  -  Maria Cristina Giacometti Lameirão 
13  -  Antonio Pedro dos Santos 
14  -  Fátima Cristina Menezes da Silva 
14  -  Maria Luiza Oliveira de Medeiros. 
15  -  Luiz Fernando Garcia Euzébio 
16  -  Sérgio Murilo Ferreira Santiago 
17  -  Leandro Dias Pinto Guedes 
17  -  Nilbe Brilhante Borsato 
 
 
 
 

 
 

18  -  Liliane Narciso  Pantoja 
21  -  Ediléa dos Santos Lauria 
22  -  Sherley Silva de Lucena 
22  -  Hildemberto Nascimento Paiva  
22  -  Jorge Goulart de Araújo Junior 
22  -  Maria Aparecida Drumont Moreira 
Alves 
23  -  Alessandra Carvalho Paiva 
24  -  Adilson Cardoso de Morais 
25  -  Edson José do Nascimento 
25  -  Maria Francisca da Silva 
26  -  Edna Maria Soares da Silva 
27  -  José Severino Araújo dos Santos 
28  -  Alice Alves Leal 
28  -  Laudelino Vaz de Oliveira Filho 
30  -  Wilma Santiago 
30  -  Marcelo Cerqueira Mendes 
31  -  Eunice Borges 
 

 
 
 
 

O frio vem chegando... 
E a campanha do agasalho, 
no CELV, já começou! 
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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: Antonio Carlos da Silva 
Nogueira, Claudia Regina de Souza, Fernando Soares Portugal, Jaqueline de Carvalho 
Pinto Michaeli, Natalino Alves Ribeiro, Norma de Medeiros. 

 
 
 
 
 

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. 
 

 
 
���� Associados Efetivados 
Claiton Ricardo da Silva Barbosa, Luis Carlos Lopes, Maria das Dores Rosa Barros, 
Mônica Barbosa Araújo, Neiva Jardim Pereira dos Santos. 

Felicitamos a estes companheiros, que são Associados do CELV há mais de dois anos, 
e participam de diversos trabalhos de nossa Casa, passando, a partir de 20.04.07, à 
condição de Associado Efetivo, de acordo com o Art. 6º, letra “b”, do Estatuto do CELV em 
vigor. Parabéns! 
 

���� Memória do Espiritismo 

 

• Em 1848 dá-se o início dos famosos fenômenos espíritas que envolveram a família 
Fox, em Hydesville (EUA). A 28 de março verificaram-se as primeiras manifestações 
físicas; três dias após, estabeleceu-se a primeira comunicação tiptológica. Em poucos 
anos, fenômenos semelhantes passaram a chamar a atenção pública, não somente nos 
Estados Unidos, mas também na Europa. Foi à fase das chamadas “mesas girantes”. 

• No ano de 1854, Allan Kardec é informado pelo Sr. Fortier, magnetizador seu 
conhecido, dos fenômenos das mesas girantes. Embora estranhando-os não os julgou 
impossíveis, já que poderiam ter alguma causa física ainda não bem determinada. No 
entanto, algum tempo depois esse mesmo Sr. Fortier lhe disse que as mesas também 
“falavam”, isto é, davam sinais de inteligência. A reação agora foi cética: “Só 
acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para 
pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula”. 

• Meses depois Allan Kardec é convidado a assistir uma dessas reuniões. Presencia 
algumas experiências e impressiona-se com os fenômenos, declarando que se 
verificaram em condições “que não deixavam lugar para qualquer dúvida. [...] Minhas 
idéias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente 
decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades [...] qualquer coisa 
de sério, como que a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo.”  

Revista Reformador 
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���� CELVINHO e sua dica de leitura    
    Você sabia que existem diversos Cd`s de músicas espíritas voltados para 
a Evangelização Infantil e da Juventude? Pois é, existe. Vamos apresentar 
um projeto maravilhoso que é o Cancioneiro Espírita, uma coleção que já 
está no quarto volume, direcionados à Evangelização Espírita-Cristã em 
todos os níveis e para todas as idades. Com ritmos variados, arranjos 

criativos, uma roupagem moderna e divertida, sensível e cativante, onde, vozes diversas: 
adultas, jovens, crianças – várias gerações dão o tom. Você vai ouvir, ouvir, e não se cansa... 
Ele evangeliza e doutrina, sem ser maçante, cada palavra é muita bem colocada, dentro da 
melodia.  
 A coleção tem participações de Moacyr Camargo, do GAN, da Tia Vilma (FEB), poesia 
de Herculano Pires, integrantes do Grupo Alma Sonora e muitos outros dedicados músicos e 
autores espíritas e até não espíritas que auxiliaram neste projeto de levar a Arte Espírita, 
através da música em todas as direções. 
Viu? Existem alternativas saudáveis para que nossas crianças possam ouvir músicas 
edificantes. Se quiser ouvir, passe em nossa Livraria ou acesse o site: 
www.cancioneiro.com.br. 
“Cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto, cada um dá um tiquinho, Logo o pouco fica tanto... Um 
estende a outra mão, como amigos como irmão...”. (Cancioneiro Espírita / vol. 3) 
 
���� Sugestão de Leitura 

No mês de maio, aqui no CELV, teremos um ciclo de reuniões 
públicas que vai nos falar sobre o tema: ”O MELHOR É VIVER EM 
FAMÍLIA”. E não poderíamos deixar de indicar uma excelente obra do 
médium J. Raul Teixeira, Vereda Familiar, ditado pelo espírito de 
Thereza de Brito, que quando encarnada foi uma católica fervorosa, 
mãe de 11 filhos, após 76 anos de uma frutuosa existência, onde sua 
conduta sempre foi um exemplo de vida cristã junto à família, 
desencarna em 1976, já convertida ao Espiritismo. No mundo dos 
Espíritos, Thereza inicia um novo trabalho, que é o de escrever aos 
corações humanos. 

 Aproveitando esses tempos excitantes e paradoxais, atordoante mesmo, vem nos 
chamar a atenção às meditações urgentes a cada elemento do clã terrestre. Sem intenção 
dogmática, definitiva, nem absolutismo, somente tem o anseio de evocar alguns pontos da 
vivência e da convivência domésticas do grupo, que por motivos multiplicados, agora se 
encontram nas veredas familiares para os acertos e para o crescimento de todos.  
 Útil, profundo, orientador e consolador. Um livro que trata de diversos assuntos 
referente à família como: o Amor no Lar, exercícios de Paz no Lar, cerimônias e casamento, 
a questão do batismo, separação e consciência, consumismo doméstico, viuvez, avós, festa 
no Lar, Natal no Lar... São 34 capítulos que nos orienta e consola.  
 “Vereda Familiar” é editado pela Editora Fráter e tem 200 páginas. 
 
“A família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos 

chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual”. (Camilo, espírito) 
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���� Sala de Vídeo.  
O nascimento de crianças com capacidade de percepção e talento acima do 

que se poderia considerar normal tem despertado, desde há muito, a atenção 
de especialistas de diversas áreas. Mas qual será a visão da Doutrina Espírita? 

O médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco fala a respeito, numa 
conferência realizada em Salvador, “As crianças índigo e a visão espírita”, Divaldo faz 
um minucioso estudo do tema, enfocando desde a procedência desses pequeninos e sua 
missão na Terra até os problemas que enfrentam e a maneira de melhor tratar com eles. 
Apresenta os estudos que se têm hoje a respeito, como os da pedagoga e médica Maria 
Montessori, e recorda, entre outras, as experiências de Pestalozzi e Rudolf Steiner, 
criador da pedagogia Waldorf. O médium baiano fala ainda sobre a questão da educação 
infantil, como um todo, propondo técnicas salutares à execução dessa tarefa.  A exibição é 
inédita em nossa Casa, e tem a duração de 62 minutos. 

 
EXIBIÇÕES às terças-feiras: dias 08/05 e 22/05 

Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 
 
 

���� Fragmentos de Luz 
 
Dependência Afetiva 

Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de 
alguém. 

Nem material nem psicologicamente. 
Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. 
Os que não te correspondem afetivamente não te amam quanto os amas. 
Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios. 
A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. 
Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao lado do teu. 
Existem carmas criados nesta própria vida, ou seja: nada têm a ver com o passado. 
Almas gêmeas na Terra constituem raridade; almas afins na provação contam-se aos 

milhares. 
Do livro: Vigiai e Orai 

Pelo espírito Irmão José/ Carlos A. Baccelli 
 
 

MENSAGEM MEDIÚNICA 
“Muitas vezes não  entendemos  o que aqui viemos fazer, e o  porque dos sofrimentos. O 

sofrimento nos faz bem, porque é nele que vamos encontrar forças para prosseguir. Não 
esperem da vida  só risos, pois  nas lágrimas nos fortalecemos, Não vamos fazer das lágrimas 
uma tortura, vamos sim encontrar nelas o nosso melhoramento. Se algumas escorrerem pelo 
vosso rosto, seque-as e siga em frente. Creia que o dia de amanhã depende do dia de hoje. 
Aprender a lidar com o sofrimento hoje, é a fórmula para não termos de enxugar mais lágrimas 
no amanhã. Faça de tudo um aprendizado, não fique preso ao sofrimento, acredite que o 
sofrimento nos liberta, nos faz crescer, só depende de nós”. 

(Médium- Janaína- reunião de 23/01/07) 
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...& Verdade 
 
Obrigações das mães terrestres 

No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a 
compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. 

A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de Infinita 
Bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, 
existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista; contudo, é 
preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. 

A mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, 
são filhos de Deus. 

Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja 
necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a 
diversidade dos temperamentos. 

Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza 
espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que 
todo trabalho edificante é divino, e que todo desperdício é falta grave. 

Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos 
que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação 
pelas gloríolas efêmeras da vida material. 

Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas 
as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus 
labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de 
Misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas, no instituto 
sagrado da vida familiar. 

Do livro: O Consolador, questão 189 
Pelo espírito Emmanuel/Francisco Cândido Xavier 

 
 

 
 
 

CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA “OS MENSAGEIROS” 
Maio 
 

• Só o amor liberta (romance) 
Célia Xavier de Camargo 

• No limiar do abismo (romance) 
Carlos A Bacelli / Inácio Ferreira 

 
 

Venha para o nosso Clube, preencha sua ficha. 
Com R$10,00 você adquire um lançamento espírita. 
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��������   AGENDA DO CELV  
Consulte também nossos murais. 

 
 

���� EADE – “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita”. 
 O grupo está convidando companheiros que já concluíram o ESDE para participar, está 
aberto também aos interessados de outras Casas Espíritas. Os estudos acontecem 
quinzenalmente, aos sábados, veja os dias no mural do DAD. 
 
 

���� O Departamento de Multi-Meios precisa de sua colaboração! 
 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. No mês de abril, nossos encontros serão nos dias 04 e 18 /05, 
sempre às 08h. Se você não pode vir numa sexta, venha em outra, mas venha, e ajude-nos! Procure o 
companheiro Elson para maiores informações.  
 
 

���� DOM – Departamento de orientação mediúnica 
• Estudos da Mediunidade 

 
Quartas-feiras 
09 de maio - Livro Diversidade dos Carismas - cap. VI item 3- “desdobramento em 
desdobramento”- pág. 242-246. Responsável: Lia /Auxílio: Neyde 
 
23 de maio 
2ª apostila de estudo da mediunidade - mod. 7 - roteiro 2 “Os fenômenos de vampirismo, 
ovoidização e zoantropia”- pág. 344-461-  1ª parte. Responsável: Roberto / Auxílio: Alberto 
 

• Educação Mediúnica 
Dia 21 de maio terá inicio a nova turma de Estudos de Educação da Mediunidade (as 

inscrições já estão encerradas). 
 
 
���� Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 

• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 
março/2007: 273 kg de alimentos, 1106 peças de roupas, 91 pares de calçados, 33 
bolsas / cintos, 187 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 32, e 
R$148,00 em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 379,25. 

• 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. 
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���� Grupo de Gestantes & 10º Chá de Bebê. 
 Convidamos a todos para o chá beneficente que será organizado pelo Grupo de 
gestantes do CELV. O chá tem como objetivo completar o Enxoval do Bebê que será doado 
para cada gestante ao final do módulo. 
 Ajude contribuindo com a quantia de R$3,00 (três reais), se possível, doe qualquer 
artigo para bebê. Sua colaboração será bem vinda! 
 O chá vai acontecer no domingo, dia 27/05/07, às 16h com a participação da nossa 
irmã Heloisa Helena que vai falar sobre “A Maternidade e a Adoção”. Convites na Livraria. 
 
���� Atenção coordenadores e dirigentes! 

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, tanto os antigos voluntários, como aqueles que chegam agora para nos 
auxiliar. 
 
 
 

NOTÍCIAS DO  
 MOVIMENTO ESPÍRITA 
 
 

���� Homenagem a Chico Xavier 
A Prefeitura do RJ publicou um decreto nomeando o viaduto que irá ligar a Via Light 

à Linha Vermelha de Viaduto Chico Xavier. 
 

���� Esperanto no ORKUT 
A língua internacional do Esperanto que já vinha sendo utilizado em larga escala na 
internet, já tem uma comunidade no Orkut, chama-se “amikumu” (em torno da amizade) e é 
toda em Esperanto. O endereço eletrônico é www.amikumu.com 
 
 
���� 2º Congresso E. Brasileiro 

O 2º Congresso Espírita Brasileiro realizado no mês de abril em Brasília foi o maior 
evento do Movimento Espírita realizado em 2007, e pensar que o ano está apenas no inicio. 
O congresso contou com mais de três mil inscritos brasileiros, 62 estrangeiros e também 
com a colaboração de uma equipe de quase setecentos voluntários. 
 
 
���� Lançamento de Selo Comemorativo 

O Carimbo Obliterativo e o Selo Personalizado alusivos aos 150 da Doutrina Espírita, 
foram lançados às 9 horas do dia 13 de abril, na solenidade de instalação do 2º. Congresso 
Espírita Brasileiro. 
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���� Endereços do Movimento Espírita 
• Escola Central da Campanha do Quilo – Rua Murupê, 367 – Paciência. 
• Grupo E. Missionários da Luz – Rua do Fomento, 600 – Sta Cruz 

 
���� Instituições aniversariantes 

• C. E. Discípulos de Léon Denis – 31/05/1936 – 71 anos 
• Associação Cristã E. Beneficente (ACEB) – 01/05/1957 – 50 anos 
• Confraternização Aurino Costa – 07/05/1995 – 12 anos 
• Casa de Caridade Maria de Nazaré – 16/05/2000 – 07 anos 
•  Assoc. Beneficente E. Bezerra de Menezes – 29/05/2004 – 03 anos 

 
 
 

REFLEXÃO – Parte 1 
 
Para a Boa Saúde, a Boa Música. 

A ciência hoje, busca alternativas diversas, para a cura do corpo físico e espiritual. A 
música pode até não curar, mas, sem dúvida, tem se mostrado uma grande aliada no 
combate a diferentes tipos de doença. Sua utilização nos ambientes hospitalares tem 
acelerado a reabilitação de pacientes com problemas degenerativos do cérebro, como 
Parkinson e Alzheimer, e também cardíacos, trabalho realizado, em 2006, com 84 crianças 
e adolescentes, de 1 a 16 anos, submetendo-os a sessões de 30 minutos, revelou que a 
música ajuda a regularizar a pressão arterial e a freqüência cardiorrespiratória dos 
doentes. “Normalmente, a música clássica e as canções de ninar são as mais indicadas 
porque a freqüência cardiorrespiratória do paciente tende a acompanhar o ritmo da música 
que ele está ouvindo. Algumas, em vez de diminuir, até aumentam” - explica. 

Se os homens encarnados somente agora começam a atentar para importância da boa 
música na preservação e restauração do equilíbrio da criatura, na Espiritualidade, essa 
constatação é antiga. É o que se pode facilmente perceber em diferentes obras mediúnicas, 
dentre as quais a primeira de autoria do Espírito André Luiz, psicografada por Francisco 
Cândido Xavier, o livro “Nosso Lar” (capítulos 11, 45 e 48). Nesse clássico, o benfeitor 
André Luiz revela, em diversas passagens, como a música é algo constante no dia-a-dia 
daquela colônia espiritual que empresta seu nome à obra, essas músicas procedem das 
oficinas onde trabalham os habitantes de Nosso Lar, intensificam o rendimento do serviço, 
em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em Nosso Lar 
sem esse estímulo de alegria.  

Assunto continua nos próximos informativos... 
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Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 
E-mail: divcelv@yahoo.com.br 
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