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• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Educação Mediúnica (privativa)
Segundas- fe i ras  –  9h e 20h.

• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas- fe i ras – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas - f e i ra s  –  9h .
Quintas - fe i ras  –  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 Espirit ismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  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).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL
Homenagem

Onde no mundo terreno um amor maior que aquele que recebemos desde o início? Um
amor capaz de todos os sacrifícios de todos os sorrisos, mesmo quando o próprio coração está
tão triste?

Onde um amor desinteressando, abnegado, equilibrado. Que deseja o bem e por desejá-lo
é capaz de assumir uma postura, às vezes rígida, mas com ternura inigualável?

Se não for Deus, é certamente um anjo Seu, é um coração materno, sempre pronto a
perdoar, mas acima de tudo a orientar, a educar, a ensinar os caminhos da vida e o caminho
para o Pai Celestial.

É uma mãe.  É aquela a quem recorremos em todas as épocas de nossas vidas, pois é o
amor mais puro que já nos foram capaz de dedicar. É o sorriso, o colo, o puxão de orelha, o
estímulo... É aquela com quem podemos ser nós mesmos, pois diante dela sabemos que nada
que façamos, nada que dissermos poderá alterar o seu amor por nós.  É a dádiva que o Pai nos
concede para que em seu regaço possamos experimentar os primeiros sentimentos numa nova
encarnação, sentimentos de acolhida, de ternura, que nos facilitarão a adaptação na nova
existência.  É, enfim, indiscutivelmente, uma das maiores provas da existência de Deus, pois
que se assemelha a Ele no cuidado e no amor por seus filhos, formando gerações cada vez mais
próximas do Amor Maior a que estamos destinados.

Fica nossa homenagem e carinho a todas as criaturas, que vivendo num planeta de provas
e expiações são capazes de sufocar o próprio sofrimento para dedicarem-se à felicidade daque-
les a quem permitiram através da reencarnação uma nova oportunidade de Redenção. Que
recebam o nosso carinho e a nossa gratidão!

“Dia das mães!...
Alegrias, das mais puras, das mais belas!...
Mas é preciso saber o dia que não é delas.
...Pela escritura que trago, na história dos sonhos meus,
Mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus.”
       (extraído do livro Mãe Antologia Mediúnica)

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

MAIO/08
• A arte de recomeçar (contos)
Cirineia Iolanda Braga (médium)

Leon Tolstoi (espírito)
• Amor e sacríficio (romance)

Wanda Canutti (médium)
Eça de Queiroz (espírito)

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

seu exemplar do Correio Espírita

2º ALMOÇO BENEFICENTE
É com imensa alegria

que o CELV faz uma delí-
cia de convite a todos.
Dupla comemoração, além
de comemorar com nossas
mamães no mês de maio,
realizaremos mais um al-
moço Fraterno em nossa

Casa, no domingo, dia 18/05, a partir das
12h. Traga a família e convide os amigos.

Cardápio do dia: Canelloni, arroz, faro-
fa, saladas... Além da confraternização você
estará ajudando ao CELV. Convites em nos-
sa Livraria. Participe!

• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     (((((ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))

MENSAGEM MEDIÚNICA
E assim vamos caminhando...

Ora caindo, mas sempre levantando e seguindo em frente, em frente com Nosso Cristo
Jesus.

Caminhamos nos nossos problemas, mas sempre somos amparados pelo Nosso Cristo,
a nos mostrar o caminho certo, para que não voltemos a tropeçar em nós mesmos e assim
vamos, sempre em frente, levando Seus Ensinamentos, que serão o Amparo e a Luz do
caminho.

E, que nesse caminhar, não nos falte a Fé no Nosso Cristo, e que a força de vontade nos
impulsione para frente! Irmã Clara

Graças Senhor!
Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 05/10/00. Médium: Neyde Ney.

• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• Últimos sábados, 8h30 – Distribuição de

mantimentos e sopa para os assistidos

O frio vem chegando...
E a campanha do agasalho,

no CELV, já começou
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Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-Parabéns pra você, nes-
sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .sa data querida... .

Estão completando mais uma data natalí-
cia os(as) seguintes irmãos(ãs) associa-
dos(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 G. Queiroz Crespo
07  -  Iris de Souza Cunha
08  -  Célia Maria Moreira P. Evangelista
09  -  Luis Carlos Lopes
09  -  Maria Aparecida Bassin Travesso
09  -  Nair Loureiro Dragon
10  -  Claudia Márcia dos Santos Costa
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 Euzebio
16  -  Sérgio Murilo Ferreira Santiago
17  -  Leandro Dias Pinto Guedes
17  -  Nilbe Brilhante Borsato
18  -  Liliane Narciso Pantoja
21  -  Ediléa dos Santos Lauria
22  -  Hildemberto Nascimento Paiva
22  -  Jorge Goulart de Araujo Junior
22  -  Maria Aparecida Drumont M. Alves
24  -  Adilson Cardoso de Morais
25  -  Edson José do Nascimento
25  -  Maria Francisca da Silva
26  -  Edna Maria Soares da Silva
27  -  José Severino Araujo dos Santos
28  -  Alice Alves Leal
28  -  Laudelino Vaz de Oliveira Filho
30  -  Marcelo Cerqueira Mendes
31  -  Eunice Borges

mento de Orientação Mediúnica, que trata dos
assuntos mediúnicos e tem a Coordenação de
Creusa Branco. No CELV, cuida das reuniões
de desobsessão, que são privativas, e no mo-
mento são três. Duas reuniões de Educação
Mediúnica, também privativas, no momento são
duas: uma pela manhã e outra a noite.  O Gru-
po de Educação Mediúnica visa preparar mé-
diuns responsáveis e dedicados. À luz da dou-
trina Espírita, compreendemos que a faculda-
de mediúnica já existe na criatura, eclodindo
quando oportuno. A educação Mediúnica visa
desenvolver e educar o médium, que pelo co-
nhecimento doutrinário e aprendendo as téc-
nicas necessárias, conseguem entender o exer-
cício de sua faculdade mediúnica, nele se apu-
rando e disciplinando. O DOM também é res-
ponsável pelos trabalhos de passes espirituais
nas reuniões doutrinárias, nas reuniões de As-
sistência Espiritual e às famílias co-
participantes; temos ainda o grupo de estudo
da mediunidade, no momento estamos estu-
dando a Obra “Diversidade dos Carismas”.

Todos os médiuns da casa colaboram mui-
to se dedicando com amor às suas tarefas, O
DOM tem uma relação muito próxima com o
DAD, e com o DAF, no trabalho de passe  nas
reuniões doutrinárias e nas reuniões de assis-
tência espiritual.

Também promovemos “Encontros” visan-
do reflexões, aprimoramento e fortalecimento
dos laços de fraternidades entre os Médiuns.
Em 2008 realizaremos um Treinamento para
médiuns passistas. Dois Encontros para Mé-
diuns dos Grupos Mediúnicos, e um Encontro
com os participantes da Educação Mediúnica.

Os freqüentadores do CELV que estejam a
mais de dois anos, participando de grupos de
Estudos, e que tenham muito amor no cora-
ção, estão convidados para participarem do
Treinamento para Médiuns Passistas. Iniciare-
mos as inscrições no mês de maio.

“Se magnetizas com o propósito de curar,
por exemplo, e invocas um bom Espírito que
se interessa por ti e pelo teu doente, ele au-
menta a tua força e a tua vontade, dirige o teu
fluido e lhe dá as qualidades necessárias” Li-
vro dos Médiuns, cap. XIV.

A grande mensagem do DOM é a orien-
tada pelo Espírito de Verdade: “Espíritas amai-
vos e instruí-vos”.

 Sala de Vídeo.
Mais uma vez exibiremos o

vídeo que fala da Reencarna-
ção segundo o Espiritismo.
Apresentaremos quatro entre-

vistas maravilhosas, importantes e atuais a res-
peito de um tema tão discutido, mas tão anti-
go: “Depoimentos de cientistas e estu-
diosos da Reencarnação”.

Você terá a oportunidade de assistir: Dra.
Marlene Nobre e Dr. Décio Iandoli Jr. da Asso-
ciação dos Médicos Espíritas (AME), Dr.
Zalmiro Zimmermmam da Associação Brasi-
leira dos Magistrados Espíritas (ABRAME) e
também Dr. Hércio Marcos C. Arantes do Ins-
tituto de Difusão Espírita (IDE) – nos esclare-

cendo sobre este tema e seus aspectos: religi-
oso, histórico, cientifico. Apresenta-nos a vi-
são e a comprovação pela Doutrina Espírita,
ampliando nossos conhecimentos na compre-
ensão a respeito da nossa condição de seres
imortais e que através das sucessivas reencar-
nações vamos crescendo, desenvolvendo e va-
mos compreendendo a beleza da vida que
Deus nos oferece. Com certeza você terá no-
vas revelações sobre a reencarnação, informa-
ções que irão lhe auxiliar na compreensão.
“O Espiritismo é uma ciência que desvenda
todo um mundo de mistérios, que torna pa-
tentes as verdades eternas”. Gabriel Delanne

EXIBIÇÕES nas terças-feiras:
dias 13/05 e 27/05

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

 CELVINHO e sua dica de leitura
Vale a pena sempre lembrar

aos papais, tios e tias, vovós e etc
do livrinho “PAI NOSSO” de
nosso querido médium Chico

Xavier ditado pelo espírito Meimei. Ótimo e
oportuno presente para as crianças, também é
um grande auxiliar no Evangelho do Lar. O
livro nos trás a beleza, a oportunidade e a inte-
ligente forma pela qual a oração dominical foi
tratada dando margem ao conhecimento dessa
oração ensinada por Jesus. São fragmentos de
seu bondoso coração as crianças em forma de
história de fácil assimilação. Nele poderão
aprender o significado do perdão, das tenta-
ções, do amor a Deus, do amparo constante
que o Pai nos oferece, e dos novos deveres
para com Ele, a fim de que possamos usufruir
toda sua bondade e misericórdia. Meimei, um
espírito iluminado, nos oferece alternativas de
soluções para cada problema ou dificuldade
com apoio nos ensinamentos que o Mestre nos
ofertou com o Pai nosso! É um prestimoso au-
xiliar na tarefa de evangelização.

 Sugestão de Leitura
Quinto volume da coleção

Fonte de Inspiração, ditado
pelo espírito Hammed, e com
autoria de Francisco do Espíri-
to Santo Neto,  Folhas de
Outono – Idéias que mobili-
zam os potenciais humanos, é
um livro cheio de sabedoria,

traz um conjunto de pensamentos seleciona-
dos do livro Os Prazeres da Alma. São frases
que proporcionam uma melhor convivência,
pela sabedoria espiritual que condensam e “não
foi elaborado com a intenção de se tornar um
manual completo ou guia prático no qual po-
deremos encontrar de imediato o caminho da
felicidade, mas simplesmente sugestões e estí-
mulos que nos levem ao ‘ato de pensar. O há-
bito de pensar ajuda a evitar a imprudência, a
leviandade de pensamentos, a impulsividade
na conduta e a precipitação em dar opiniões
ou de formar conceitos diante de vários temas
que a existência nos apresenta.”

Este livro é da editora Boa Nova e tem 144
páginas, temos disponível em nossa Livraria.

“A pior situação que podemos viver é passar
toda uma existência sem nos dar o devido
amor e respeito, fazendo coisas completamente
diferentes do que sentimos.”  Hammed

 Novos Associados
• Ramon Souza dos Santos
• Lílian da Silva Gomes
• Marcelo Vargas dos Santos
• Juci da Silva  Gomes

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 mensali-
dades e endereços atualizados. O CELV pre-
cisa de todos nós!

 Raio X do CELV - DOM
Dando continuidade ao raio

X do CELV, apresentamos neste
mês mais um departamento, en-
tre tantos, departamentos em

que você deve conhecer e cooperar.
Neste mês falaremos do DOM, departa-
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 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

DIJ – Depto de Infância e Juventude
Homenagem as mamães – sábado dia

10/05 às 15h, o DIJ vai proporcionar uma
tarde fraterna em homenagem a nossas que-
ridas mamães, para aquelas que ainda estão
ao nosso lado e também, para aquelas que
do plano espiritual velam por nossas vidas. E,
convidamos a nossa querida companheira
Maria Luiza Medeiros para falar da importân-
cia da maternidade.

A Evangelização e o Grupo de Pais
se reúnem aos sábados, às 15hs. O livro para
estudos deste ano é “A educação à luz do
espiritismo”, de Lydiênio Barreto de Menezes.
Se você não pode adquiri-lo compareça as-
sim mesmo, estamos lhe aguardando!

 Convite para voluntários: DMM
Ficamos muito contentes por encontrar

nossa Casa Espírita sempre limpinha e chei-
rosa. Por isso, agradecemos à equipe dedicada
e caprichosa do Depto de Multimeios, que, às
sextas-feiras, com muito carinho, deixa tudo
limpinho em nossa Casa Espírita.

Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção, os encontros sempre
acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras do mês, e
também quando houver a 5ª sexta-feira. No
mês de maio, os encontros serão nos dias 02,
16 e 30/05, sempre às 08h.

 Notícias e pedidos do DIV
• Festival de Pipoca – agradecemos a

todos pela colaboração em mais este even-
to beneficente, todos adoraram o filme e
também a exposição no final da exibição.
Conseguimos arrecadar 10% do valor
necessário para a compra do projetor, o
restante do valor será adquirido com a
ajuda de alguns companheiros. Anteci-
padamente agradeço a todos os nossos
colaboradores por mais este apoio.

• Sala de informática – o DIV pede a
colaboração para doações de acessórios,
equipamentos e periféricos de informática,
que estejam em condições de uso, para
que possamos dar continuidade na cria-
ção da sala de informática, que tem a in-
tenção de orientar aqueles que ainda não
tem conhecimentos de informática, tanto
crianças, jovens e adultos.

 Avisos do DAPSE – Depto de Assis-
tência e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de março / 2008: 387 kg de alimentos,
1041 peças de roupas, 160 pares de cal-
çados, 16 bolsas / cintos, 205 materiais
de higiene e limpeza, outros donativos:
13, e R$ 173,25 em doações em espécie.
No bazar foram arrecadados R$ 476,80.

 Grupo de Estudo dos Livros Comple-
mentares

O GELCOM nasceu da constatação de que
muitos companheiros lêem, mas não conse-
guem fixar os ensinamentos das obras espíri-
tas romanceadas. Daí a idéia da criação de um
estudo metódico, programado e leve, no qual
os participantes pudessem debater e esmiu-
çar as entrelinhas do pensamento superior.
Se você estudou ou está estudando o GELCO
ou ESDE, não perca esta oportunidade.

GELCOM I – Estudos na terça-feira, das
18h às 19h30min.

GELCOM II – Estudos no sábado, às 16h.
O grupo estuda as obras de André Luiz, este
iniciou com o livro “Os mensageiros”.

 Encontro de Educação Mediúnica / DOM
Vai acontecer no dia 17 de maio, sábado,

às 16h30min, o “Encontro dos grupos de
Educação Mediúnica”, convidamos os
médiuns dos dois grupos de Educação
mediúnica, os médiuns passistas das reuni-
ões de assistência espiritual, das reuniões
públicas e também os médiuns da desobses-
são. O palestrante convidado é Ricardo
Delamare – assunto: “O que significa a mora-
lização do Homem para o exercício da
mediunidade - L.M. 2ª parte - cap. 20 e 21”

 Quer colaborar com o CELV?
Você pode se tornar um associado, um do-

ador ou voluntário nas atividades da Casa.
Seja como for procure a Livraria, a recepção
ou o companheiro do balcão de atendimen-
to. Qualquer um deles estará preparado para
lhe dizer como você pode ajudar ao CELV, a
ajudar aos outros. Colabore, “Fora da carida-
de não há salvação”

 Grupo de Gestantes & 11º 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 adquirindo um convite, em nossa
Livraria, se possível, doe qualquer artigo para
bebê. Sua colaboração será bem vinda!

O chá vai acontecer no domingo, dia 25/
05/08, às 16h com a participação da nossa
irmã Lucenir Alves que vai falar sobre “Nos-
sos filhos são espíritos”.

 Atenção coordenadores e dirigentes!
A diretoria do CELV lembra da necessida-

de e obrigatoriedade do preenchimento anu-
al do Termo de Adesão ao Serviço Vo-
luntário (conforme Lei do Serviço Voluntá-
rio nº 9608 de 18 de fevereiro de 1998). Pro-
curem a Diretoria ou peguem as fichas na Li-
vraria, e orientem seus companheiros para o
devido preenchimento. Lembramos que to-
dos devem assinar o Termo, tanto os antigos
voluntários, como aqueles que chegam agora
para nos auxiliar.

 Aconteceu em abril: DAF & DOM
Atendendo ao objetivo da nova gestão

administrativa do CELV que visa o  enriqueci-
mento dos trabalhos realizados unindo equi-
pes, estreitando seus laços de colaboração nas
tarefas e de fraternidade, os departamentos

que o compreendem a cada dia vem reunin-
do esforços para um melhor desempenho em
conjunto.

No dia 19/04, das 09 às 12h, o Dpto de
Atendimento Fraterno – DAF e o Dpto de Ori-
entação Mediúnica – DOM, integrados pro-
moveram uma avaliação-reciclagem do setor
de assistência espiritual, reunindo a equipe
que atua no horário noturno, às quintas-fei-
ras (20h) e a diurna, as quartas-feiras (9h)
com programação bem elaborada e exitosa
alcançando plenamente o objetivo a que se
propôs, num clima de paz e harmonia.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

Agenda de Divaldo no RJ, em agosto.
Já temos disponível o roteiro de conferencias
do médium e expositor Divaldo Franco em
nossa cidade. Peça em nossa livraria ou soli-
cite pelo email div.celv@yahoo.com.br.

”MUNDO ESPÍRITA”: 75 ANOS
O jornal “Mundo Espírita”, órgão de di-

vulgação da Federação Espírita do Paraná
(FEP), está completando 75 anos de circula-
ção. E para comemorar o acontecimento chega
aos leitores este mês com nova apresentação
gráfica. Com 12 páginas, todas coloridas, o pe-
riódico traz, além de mais elaborada
diagramação, uma nova seção, em que repro-
duz textos de antigas edições. E, para esse nú-
mero de aniversário, o artigo escolhido é o
editorial de inauguração do jornal, assinado
por João de Mattos Lima. “Mundo Espírita”
tem circulação mensal e sua assinatura anual
para o Brasil custa apenas R$30,00. Para o
exterior, 30 dólares. E o número avulso, só
R$3,00. Outras informações, com a redação,
na Alameda Cabral, 300 – Centro – CEP 80410-
210 Curitiba, PR – telefone (41) 3223-6174,
correio eletrônico jornal@feparana.com.br e
página www.mundoespirita.com.br.

 Cliderj
A Livraria Espírita Humberto de Campos,

mudou de endereço e está funcionando à Rua
Ferreira Borges, 58 – loja U – Campo Grande.

 Brinde do CLUBE de ARTE – 50 anos
O brinde do mês de maio será o segundo

DVD “Pinga Fogo - com Chico Xavier”,
estes DVD´S resgatam os históricos programas,
da TV Tupi, que deixou ensinamentos, apre-
sentando realmente o que era o Espiritismo para
milhões de pessoas de todas as classes sociais e
culturais.

Você pode adquirir o brinde deste mês, ou
de outros meses, por apenas R$ 15,00 cada,
basta encomendar. Procure a Livraria de nos-
sa Casa.

Biblioteca & Sala de leitura
Você já encontra em nossa Biblioteca a Coleção Revista Espírita, com 12

volumes. Periódico mensal, a Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos
circulou pela primeira vez em Paris, no dia 12 de janeiro de 1858, e foi publicada

sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a sua desencarnação, ocorrida em 31 de
março de 1869.

A Revista transformou-se numa espécie de tribuna livre, na qual Kardec sondava a
reação dos homens e a impressão dos Espíritos acerca de determinados assuntos, ainda
hipotéticos ou mal compreendidos, enquanto lhes aguardava a confirmação, através do
critério da concordância e da universalidade do ensino dos Espíritos.

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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 Instituições aniversariantes & Ende-

reços
• 01/05/1957 – Associação Cristã E.

Beneficente – Praça Taquarana, 65 –
Cosmos – 46 anos;

• 07/05/1995 – Confraternização Cris-
tã Aurino Costa. Estrada do Taquaral,
42 – Bangu – 13 anos;

• 16/05/2000 – Casa de Caridade Ma-
ria de Nazaré. Estrada do Campinho,
79/C – Campo  Grande – 8 anos;

• 23/05/2007 – Grupo E. Amadeu
Ferreti. Rua Itápolis,17,Loja B - Cam-
po Grande – 1 ano;

• 29/05/2004 – Assoc. Beneficente E.
Bezerra de Menezes. Est. do Mato
Alto, 959 - Guaratiba – 4 anos;

• 31/05/1936 – C. E. Discípulos de
Léon Denis. Rua do Cruzeiro, 136 – S.
Cruz – 72 anos.·

Dicas de sites espíritas
• www.oconsolador.com.br (revista semanal
de divulgação)

• www.febnet.org.br (Federação es-
pírita)
• www.lfc.org.br/sei (revista semanal
de divulgação)
• www.mundoespirita.com.br (jornal
espírita)

• www.abrame.org.br (Assoc. Brasileira dos
Magistrados Espíritas)

Vamos estudar?
O Espiritismo nos mostra como é impor-

tante o conhecimento, o estudo, para nos auxi-
liar em nossa compreensão, logo, auxiliando
nossa evolução. A partir deste mês vamos apre-
sentar um assunto sempre atual, apresentando
sempre a bibliografia para consulta e análises.

Respeitemos a vida. Aborto não!
Com o desenvolvimento da Ciência, facil-

mente se comprova o início da vida humana
desde o momento da concepção no ventre
materno, e não somente quando ocorre o nas-
cimento, como afirmam muitos.

Constitui-se grave comprometimento com
as leis divinas a provocação do aborto em qual-
quer fase da gravidez, uma vez que tal iniciati-
va impede que o Espírito, já ligado ao em-
brião, renasça no corpo físico que lhe servirá
como instrumento de progresso.

O Movimento Espírita posiciona-se con-
trário aos projetos de revisão da legislação que
visam ‘a legalização do aborto em nosso país.
Participe também da Campanha Em Defesa
da Vida. Oriente-se e diga não ao aborto!

Qual o primeiro de todos os direitos natu-
rais do homem?

“O de viver. Por isso é que ninguém tem o
de atentar contra a vida de seu semelhante,
nem defazer o que quer que possa compro-
meter-lhe a existência corporal.” (O Livro dos
Espíritos, questão 880)

Bibliografia para pesquisar:
• Livro dos Espíritos, questão 357 a 359;
• Vida e Sexo, psicografia de Francisco C.

Xavier, cap. 17, 24;
• Religião dos Espíritos, psicografia de Fran-

cisco C. Xavier, p. 17-18, 17;
• Ação e Reação, psicografia de Francisco C.

Xavier, cap. 15, p. 227-229;
• Contos e Apólogos, psicografia de Francis-

co C. Xavier, cap. 11 e 39;
• O que dizem os Espíritos sobre o aborto.
• Revista: Reformador – março – Visão cien-

tífica e espiritual.

Um toque de música
“A música é vibração e pode excitar ou

estimular o Espírito, pode provocar sensações
de nível superior ou despertar a essência Divi-
na que dorme em cada um de nós. Podemos
sentir vibrações que por outros meios não sen-
tiríamos, emoções novas brotam na alma, le-
vando o Espírito a querer evoluir. A música
representa, pois, elevada interação vertical com
as esferas superiores da vida universal.” Walter
Oliveira Alves

A partir deste mês, vamos dar dicas de CDs
espíritas, através de opiniões de vários com-

panheiros da Casa e da causa Espírita, para
que o nosso “coração voe, além do horizon-
te, nas asas da música sublime”.

 Para começar trago uma dica da compa-
nheira Consuelo, o CD Prelúdio a um Novo
Dia, de Itajara Dias, que nos brinda com 17
lindas músicas orquestradas, com divina har-
monia. Neste CD, gosto muito da faixa 6 -
Sonho de Criança, que tem uma suave sono-
ridade e harmonia delicada, que me eleva,
acalma e me dá esperanças num futuro me-
lhor. O Cd é ótimo para reflexão, relaxamento
e o Evangelho no Lar.

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Maio de 2008
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
04 O arqueiro e a trave no olho. Sônia Maria Jr. Célia Elias de

EsE, Cap X, itens 9 e 10. Maria Luiza Evangelista Souza
11 Ciclo de palestras: “ O melhor é Franziska Huber Ednelson -

viver em Família” Creusa Branco Gomes -
18 Justiça e direitos naturais. Alberto Milhomens Ivone Francinete

Direito de propriedade. Roubo. Wanderlei Lima Maria Costa
LE, Q. 873 a 885.

25 O jovem diante da família. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
05 O Dever. Eduardo Jr. Maria Dora

EsE, Cap XVII, item 7. Bete Bard Cecília  Rosa
12 Ciclo de palestras: “ O melhor é Joana Laura Francinete -

viver em Família”. Ivete Zampa Costa -
19 Da volta à vida espiritual. Jandira Amorim Lourdes Dalva

Perturbação espiritual. Dora Farias Jordão Prado
LE, Q. 163 a 165.

26 A Virtude. Hermelinda Barbosa Dalva Mônica
EsE, Cap XVII, item 8. Nair Dragon Correa Barbosa

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
07 Gozo dos bens terrenos. Osmar Fernandes Erli Dener

L.E, Q. 711 a 717. Creusa Branco Dimas Moreira
14 Ciclo de palestras: “ O melhor é Ivete Zampa Alan -

viver em Família”. Marilene Soares Faria -
21 Utilidade providencial da riqueza. Luciano Duarte Marilene Jorge

Provas da riqueza e da miséria. Osmar Fernandes Soares Goulard
EsE, Cap XVI, item 7.

28 Intercâmbio.Tema Livre. CEAK Creusa Leila
LE. Q. 693 a 699. Eduardo Couto Branco Carno

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
01 Afeições que os espíritos votam Cleide Araújo Andrés Maria

a certas pessoas. Célia Evangelista Gabriel Cecília
LE, Q. 484 a 488.

08 Odiar os pais. Abandonar  pai, José Marques Maria Gilésia
mãe e filhos. Magali Brumatti  Inês Pieroni
EsE, Cap XXIII, itens 1 a 6.

15 Ciclo de palestras: “ O melhor é Ivete Zampa Diana -
viver em Família”. Andrés Gabriel Hasler -

22 Anjos de guarda. Espíritos Lourdes Jordão Elizabeth Mônica
protetores, familiares ou simpáticos. Inês Marques Medina Barbosa
LE, Q. 489 a 521.

29 Deixar aos mortos o cuidado Sebastião Amorim Magali Diana
de enterrar seus mortos. Maria Inês Brumatti Hasler
EsE, Cap XXIII, itens 7 e 8.

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
02 Igualdade Natural. Desigualdade Vitor Velasques Célia Cláudia

das aptidões. Marilene Soares Evangelista Costa
LE, Q. 803 a 805.

09 A verdadeira propriedade. Nilbe Brilhante Alan Fernando
EsE, Cap XVI, itens 9 a 10. Marlene de Souza  Faria  Oliveira

16 Ciclo de palestras: “ O melhor é João Maceió Ingrid -
viver em Família”. Alberto Milhomens Tagomori -

23 Desigualdades sociais. Eduardo Couto Marilene Ana Maria
Desigualdade das riquezas.   Alan Faria Soares Seixas
LE, Q. 806 a 813.

30 Emprego das riquezas. Célia Evangelista Roberto Alan
EsE, Cap XVI, itens 11 a 13. Ingrid Tagomori Maia Faria


