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PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• 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).

VISIT
A S EXTERNA
VISITA
EXTERNASS
(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

EDITORIAL
O amor de mãe
Segundo Victor Hugo, célebre escritor francês, o amor de mãe é pão
maravilhoso que um deus divide e multiplica. Para James Joyce, um dos
maiores gênios da literatura moderna, tudo é incerto neste mundo hediondo, exceto ele, o amor materno. Segundo Agatha Christie, esse amor
ousa todas as coisas e extermina, sem remorso, tudo o que ficar em seu
caminho.
Seria o amor materno uma doação da Providência Divina para todo
Espírito, em experiência na jornada feminina? Ou seria esse sentimento
uma aquisição, como todas as outras virtudes, que o ser imortal deverá
realizar, ao longo da jornada evolutiva?
O que dizer das mães que abandonam o recém-nascido às margens da
estrada, na lata de lixo, que não aceita-o? Segundo Joanna de Angelis, o
amor não se instala de um momento para outro, tendo um curso a percorrer. Na questão 891, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre “como há mães que odeiam aos filhos?” , resposta: “Às vezes,
é uma prova que o Espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência.
Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um
mau Espírito.”(...)
Joanna de Angelis, no livro “O Despertar do espírito”, afirma o seguinte: A maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência, que descobre a necessidade de superação
do egoísmo, de desenvolvimento de valores morais mais expressivos,
para que o amor se encarregue de dirimir dificuldades e estabelecer
parâmetros de comportamentos sadios, sem os exageros do apego, ou
do ressentimento, ou da transferência de amarguras e frustrações para
seus filhos, que se lhe tornam vítimas sem defesa...
A maternidade é um sagrado serviço espiritual em que se demora
séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento,
mas que iniciemos imediatamente este exercício: de amar ao próximo
como a si mesmo.

- O desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento
moral do médium?
Não; a faculdade, propriamente dita, relaciona-se com o organismo; é independente da moral; não ocorre com seu uso, que pode ser mais ou menos bom,
segundo as qualidades do médium. (Livro dos médiuns – cap. XX – item 226 / 1º)

LEIA NEST
A EDIÇÃO
NESTA
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ªVenha para o nosso Clube - seja um associado

• Clube do Livro Espírita - Você
pode adquirir lançamentos por R$
12,00 (cada). O Clube do Livro é
bimestral, e sempre oferece duas
opções para sua escolha. Qualquer
pessoa pode se associar, passe na
Livraria de nossa Casa e preencha
uma ficha.
• Clube de Arte – Este Clube tem
sempre novidades em CD‘s e DVD‘s.
Na área da Arte Espírita traz sempre
novos talentos da música de todo o
Brasil. E também diversas palestras
e entrevistas em DVD. Você pode se
associar quando quiser, o brinde
custa R$ 18,00.
Quando você adquire um brinde do
Clube de Arte, está ajudando a sua Casa
Espírita, e também à obra do Lar Fabiano
de Cristo, 50% da venda destes produtos
ficam para estas Instituições. Colabore!

ªSala de vídeo
“Abrindo a Bíblia”
O autor do livro “Analisando
as Traduções Bíblicas”, Severino
Celestino da Silva, traz neste
vídeo três entrevistas realizadas no programa “Transição” da RedeTV, abordando os
temas: Bíblia e espiritismo, Mediunidade
na Bíblia e Reencarnação na Bíblia.
O professor universitário Severino
Celestino, historiador e pesquisador de textos bíblicos, traz estudos sobre o maior best
seller de todos os tempos: a Bíblia.
Através de pesquisas sobre os textos
originais, o professor Celestino tira dúvidas desmistificando o grande livro, e mostrando o seu real conteúdo perdido entre
suas diversas traduções.
EXIBIÇÃO: somente na
terça-feira, dia 17/05/11.
Duração do vídeo: 84 minutos
Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.
ªCELVINHO e sua dica de leitura
para as crianças
“O menino que aprendeu a gostar de ler e escrever”
Esta é a incrível história de
Rinaldo Romualdo, o menino
que só gostava de futebol, vídeo game e
pipa. Ler e escrever ele não gostava nem
um pouquinho, até que a vida foi lhe fazendo algumas surpresas. Mas os seus que-
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ridos pais envolve o menino Rinaldo em
uma divertida aventura, e aí tudo acontece, até um susto! Se você quer saber que
surpresas foram essas, não deixe de ler as
incríveis aventuras que ele viveu e, quem
sabe possa vivê-las também.
A história foi escrita pelo professor
Cezar Braga Said, e tem 52 páginas.
ªSugestão de Leitura
Se você ama...
Se aspira ser amado...
Se vive conturbado amor...
Se perdeu um amor...
Se sofre por causa do amor...
Se deseja entender o amor...
Se busca realizar-se no amor...
Richard Simonetti em seu livro “Amor,
Sempre Amor!, amorosamente oferece ao
leitor amigo, dissertações didáticas e bem
humoradas respostas às suas dúvidas e
anseios sobre o amor. Reflexões sobre o
amor, envolvendo vários aspectos da existência humana, tendo por base O Evangelho segundo o Espiritismo, essa carta de
Divina Sabedoria, que Kardec comenta, a
carta do Amor Divino entregue por Jesus,
o celeste mensageiro.
Editado pela CEAC, tem 208 páginas,
e você pode encontrar em qualquer Livraria Espírita. Vale a pena conferir!
ªFragmentos de Luz...
Se você deseja
Se você deseja ser cristão efetivamente:
Perdendo, vencerá na batalha humana;
Cedendo, obterá os recursos de que precisa;
Trabalhando, conseguirá a felicidade própria;
Perdoando, edificará em torno de si mesmo;
Libertando, conquistará os outros;
Suportando, resistirá na tempestade;
Renunciando, ganhará tesouros imortais;
Abençoando, salvará muitos;
Sofrendo, terá mais luz;
Sacrificando-se, encontrará a paz;
Suando, purificar-se-á;
Amando, iluminará sempre.
André Luiz,
Do livro: Agenda Cristã, psicografia de
Francisco Cândido Xavier.
... & Verdade
Espírito Protetor
O Espírito protetor, anjo de guarda, ou
bom gênio é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a pro-
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gredir. É sempre de natureza superior, com
relação ao protegido.
Os Espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre
muito restrito, de que dispõem. São bons,
porém muitas vezes pouco adiantados e
mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de
boamente com as particularidades da vida
íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos Espíritos protetores.
Os Espíritos simpáticos são os que se
sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa
semelhança de gostos e de sentimentos,
tanto para o bem como para o mal. De
ordinário, a duração de suas relações se
acha subordinada às circunstâncias.
Allan Kardec
Do Livro dos Espíritos, questão 514,
comentário do Codificador.
ªInstituições Espíritas (de nossa
Região)
• Aniversariantes
07/05/1995 – Confraternização Cristã
Aurino Costa. Estrada do Taquaral,
42 – Bangu – 16 anos;
16/05/2000 – Casa de Caridade Maria
de Nazaré. Estrada do Campinho, 79/
C – Campo Grande – 11 anos;
23/05/2007 – Grupo E. Amadeu Ferretti. NOVO! Rua Potiraguá, 290 –
Bairro Santa Rita - Campo Grande –
4 anos;
29/05/2004 – Assoc. Beneficente E. Bezerra de Menezes. Est. do Mato Alto,
959 - Guaratiba – 7 anos;
31/05/1936 – C. E. Discípulos de Léon
Denis. Rua do Cruzeiro, 136 – Santa
Cruz – 75 anos.
• Endereços
Grupo E. Tereza de Jesus
Estrada do Monteiro, 481 – Campo
Grande / RJ – Cep.: 23045-470 / tel.
2410-0826
Programação: Reuniões públicas:
quarta-feira, às 9h - sábado, às 19h15min.
Evangelização aos sábados, às 19h15min.
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Notícias da Diretoria
Parabéns pra você, nessa
data querida....
Sabe qual o dia mais importante do ano?
O dia do seu aniversário! Celebre a vida,
agradeça a Deus por esta oportunidade,
sorria, abrace. Aproveite este momento
para ser feliz, a felicidade é feita de momentos inesquecíveis. Feliz aniversário!
Maio
01 - Magali Cardoso Brumatti
01 - Selma Carolina Salmaso Coutinho
02 - Maria Iara Pereira da Silva
02 - Leonardo Carlito Cardoso
03 - Terezinha de Jesus Araújo
05 - Madalena da Silva Gomes
07 - Íris de Souza da Cunha
08 - Célia Maria Moreira P. Evangelista
09 - Luis Carlos Lopes
09 - Nair Loureiro Dragon
10 - Claudia Márcia dos Santos Costa
10 - Luiz Felipe Neris Cardoso
11 - Maria Cristina Giacometti Lameirão
14 - Fátima Cristina Menezes da Silva
14 - Maria Luiza Oliveira de Medeiros
15 - Luiz Fernando Garcia Euzébio
17 - Leandro Dias Pinto Guedes
17 - Nilbe Brilhante Borsato
19 - Angela Baptista Malaquias
20 - Andréia Ribeiro Leonardo
21 - Edilea dos Santos Lauria
22 - Jorge Goulart de Araújo Junior
22 - Hildemberto Nascimento Paiva
23 - Natalia Joseli Correa da Mota
25 - Edson José do Nascimento
26 - Edna Maria Soares da Silva
28 - Alice Alves Leal
28 - Laudelino Vaz de Oliveira Filho
30 - Marcelo Cerqueira Mendes
31 - Eunice Borges
31 - Marina de Brito Ferreira

ªDiretoria 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
acolhidas por nossa Casa.
• Em março/2011, recebemos: 571 kg
de alimentos, 2734 peças de roupas,
270 pares de calçados, 83 bolsas /
cintos, 148 materiais de higiene e
limpeza, outros donativos: 53 e R$
190,50 (doações em espécie). Além
de mais 06 ventiladores. No Bazar
foram arrecadados R$ 874,00.
Esclarecemos que as doações encaminhadas ao DAPSE, assim como toda a
renda do Bazar são revertidas para as famílias acolhidas por nossa Casa, onde
procuramos assisti-las com sentimentos de
indulgência e fraternidade.
“Quando a caridade é muito
discutida, o socorro chega tarde”.
(Bezerra de Menezes)
ªVocê que deseja colaborar com o
CELV,
Pode se tornar um Associado,
colaborando 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 atendimento. Qualquer um deles estará preparado
para dizer como você pode ajudar ao
CELV ,socorrer os que nos procuram.
Colabore!

2º ALMOÇO BENEFICENTE / 2011- CELV
Domingo - Dia 22 de maio - Início: 12h
É com imensa alegria que o CELV faz uma delícia de convite a todos.
Cardápio:
• Prato Principal: Arroz, feijão, peito de frango com
ervilhas e catupiry, batatas sauteé, farofa e salada
de alface e tomate.
Prato Vegetariano: Pene com brócolis, tomate seco
e queijo branco (e demais acompanhamentos).
Os convites já estão disponíveis
em nossa Livraria: R$ 7,00.
(Não incluído bebida e sobremesa)
·
·

Pedimos a todos que comprem os convites antecipadamente;
Os convites para o almoço devem ser adquiridos na opção de cardápio
desejado (não haverá troca no dia).
Traga a família e convide os amigos para saborearem conosco.
Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV.
Convites na nossa Livraria. Participe!

ªJá pensou qual o significado do
Centro Espírita para você?
O Centro Espírita é experiência de uma
vida comunitária, onde todos se voltam
para todos, onde tudo está sob a responsabilidade de todos.
Para que assim aconteça, é preciso que
o senso de organização esteja bem afinado, com equilibrada distribuição de tarefas, evitando superposições de atribuições,
o que dificultaria a ação de tarefeiros em
face das tarefas. Cabendo a cada um reconhecer sua importância no contexto,
mas não deixando de compreender e acatar que, da mesma maneira, todos os demais também são por igual importantes,
sem distinção alguma.
Vivamos de maneira fraterna, harmoniosa, tendo a caridade como ação primordial para o bem-estar próprio e de todos,
na Casa Espírita, também em família e em
sociedade. Para tanto, a dedicação ao estudo do Espiritismo é fundamental para
assimilar esses conhecimentos.
Durante as reuniões...
Procure chegar pontualmente, sem
provocar alarido;
Procure estar no salão, evite conversas desnecessárias;
A harmonia dos pensamentos condiciona a paz e o progresso de todos;
Fale baixo!

Prosas, poemas
& poesias espíritas
Mãe
Ó minha santa mãe! era bem certo
Que entre as preces maternas estendias
As tuas mãos sobre os meus tristes dias,
Quando na Terra – que era o meu deserto.
Nos instantes de dor, bem que eu sentia
As tuas asas de Anjo da Ternura,
Pairando sobre a minha desventura
Feita de prantos e melancolia.
Flor ressequida eu era, e tu o orvalho
Que me nutria, pobre e empalidecida;
Era a tua alma a luz da minha vida,
Meu tesouro, meu dúlcido agasalho!...
Ai de mim sem a tua alma bondosa,
Que me dava a promessa da esperança,
Raio de luz, de amor e de bonança,
Na escuridão da vida dolorosa.
E que felicidade doce e pura,
A que senti após a treva e a morte,
Findo o terror da minha negra sorte,
Quando vi teu sorriso de ventura!
Então, senti que as Mães são mensageiras
De Maria, Mãe de anjos e de flores,
E Mãe das nossas Mães cheias de amores,
Nossas meigas e eternas companheiras!...
Auta de Souza
Francisco Cândido Xavier - Parnaso de AlémTúmulo
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

ªConvite da Evangelização da Família - DEF
Homenagem às mamães e à família – no
sábado, dia 07/05, às 16h, o DEF vai proporcionar uma tarde fraterna em homenagem
às nossas queridas mamães, para aquelas que
ainda estão ao nosso lado, e também para
aquelas que, do plano espiritual, velam por
nossas vidas. Convidamos a todos para estar
conosco, teremos homenagem com nossas
crianças e jovens, prestigiem!
ªConvite 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 nossa Casa, os encontros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de MAIO, os encontros serão nos
dias 13 e 27/05, sempre às 08h. Participe,
colabore!
ªRecados do DIV
1) Não estamos mais recebendo periféricos ou computadores. Já atingimos
nossos objetivos, para a Sala de
Informática. Ficamos muito agradecidos pelas doações.
2) A Biblioteca do CELV também não
mais poderá receber livros não espíritas, pela dificuldade de encaminhá-los
para outras Bibliotecas. Continuamos
a receber os livros e revistas espíritas,
que serão incluídos em nosso acervo,
os títulos em duplicidade serão encaminhados para outras Casas Espíritas
interessadas nos mesmos.
ªRecado da Biblioteca / locadora
Pedimos aos usuários da Biblioteca do
CELV, que, por favor, mantenham suas
devoluções em dia. O número de devoluções atrasadas é muito grande, gerando
uma espera aos outros usuários. É importante a observação da data de devolução.
Verifiquem em suas casas, se algum livro
não está esquecido na estante para ser
devolvido.
Calendário do CELV
MAIO
01 15h30
DIV
07

16h

DEF

16 a 22

DAD

21

DAF

16hh

22 12h CELV/DEE
29 16hh
DAPSE
JUNHO
04 15/17h
DEF
13 a 19
DAD
1719h30
18 09h

DAD
DAF

11º festival de pipoca
beneficente
Homenagem às Mães
/família
Ciclo de palestras: “O
Melhor é Viver em família¨
Enc./Avaliação Setor¨
Diálogo Fraterno¨
Almoço Fraterno
Chá de Bebê
Tertulia
Ciclo de Palestras
“Suave entardecer”
Avaliação dos ESDEs
Reun.c/Coord e Trabalh. das Visitas Externas

O DAPSE convida a todos para o chá beneficente que será organizado pelo
Grupo de Gestantes, que 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 29/05/11, às 16h – aqui no CELV com a participação da nossa irmã Yasmim
Madeira que vai falar sobre “Nossos filhos são espíritos”.
Se você não pode comparecer, ajude assim mesmo!

Notícias do Movimento Espírita
ªNovo endereço - GEAF
O Grupo Espírita Amadeu Ferretti está
de endereço novo a partir deste mês. E a
inauguração da sede definitiva será no dia
28/05/11, sábado, às 18h. Os companheiros do GEAF convidam o Movimento Espírita para esta data tão importante! O novo
endereço é: Rua Potiraguá, 290 – Bairro
Santa Rita / Campo Grande (rua em frente
ao Prezunic ou pela estrada do Pré)
ªXII ACEBARTE
Vem aí mais um evento organizado pela
ACEB para ajudar os idosos do LAR DE
OTÁVIO, que convida a todos para apreciar a boa música espírita, que contará com
a presença de Grupos e Corais espíritas.
No intervalo haverá um delicioso lanche
A ACEBARTE vai acontecer no dia 01
de maio, domingo, a partir das 14h30m, à
Praça Taquarana, 65 – Cosmos. Prestigie!
ªALLAN KARDEC NO CINEMA
O filme “As mães de Chico Xavier”, que
estreou no dia 1º de abril e está atraindo
grande público, embora encerre as celebrações do centenário do médium na
telona, pode não ser a última produção
da leva de filmes espíritas nacionais responsáveis pela ida de milhares de pessoas
aos cinemas nestes últimos anos.
“Nossa prioridade neste momento é
fazer um filme sobre o francês Allan Kardec, o grande codificador do Espiritismo
do século 19, de onde tanto Bezerra de
Menezes quanto Chico Xavier beberam. É
um projeto ambicioso, que envolve locações na França, elenco internacional e um
roteiro falado em inglês ou francês” – antecipa Luís Eduardo Girão, da ONG Estação daLuz, em reportagem do “Jornal do
Brasil”. A “Estação da Luz” é coprodutora de “As mães de Chico Xavier” e responsável pela consultoria ou coprodução
de “Bezerra de Menezes – o diário de um
Espírito” (2008) e “Chico Xavier” (2010).

ªDIVALDO NO RIO
O médium e expositor espírita Divaldo
Pereira Franco cumprirá, no mês de Julho, mais um roteiro de palestras e seminários 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.
ªA Rádio Rio de Janeiro precisa dos
espíritas!
A Emissora da Fraternidade, primeira e única rádio espírita do RJ, está iniciando mais uma etapa de trabalho. Levar a mensagem espírita aos diferentes
pontos do nosso planeta. No entanto, para
isto, precisamos de parcerias e a principal
é com você. Para que o mundo conheça a
mensagem libertadora do Espiritismo, precisamos de sua ajuda.
Por este motivo criou o Clube da
Fraternidade, pois não veicula propagandas que disseminam vícios e que colidem
com os princípios espíritas de respeito à
vida e de amor ao próximo. É por isso que
precisa de você. Por menor que seja, com
a sua contribuição estaremos garantindo a
nossa missão de divulgação dos postulados cristãos-espíritas, através da nossa frequência (1.400 KHz-AM) e da rede mundial de computadores, no sentido de propiciar o progresso moral da humanidade.
E como disse o Espírito André Luiz, “Sua
generosidade chamará a bondade alheia em
seu socorro”.
Como posso me filiar ao Clube da
Fraternidade? Para fazer parte do Clube
da Fraternidade, com a importância mínima de R$10,00 (dez reais), preencha o
formulário no site ou ligue para: (21)
2461-1400 ou 2478-1400. No CELV temos talão para doações à Rádio.
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VÊM AÍ OS ENCONTROS DE
MOCIDADES ESPÍRITAS

Jovens
Voluntários

A jovem Raphaela Vitória, participa da Mocidade do Centro Espírita
Luz e Verdade, Campo Grande.

Dando prosseguimento à matéria do mês
passado, JOVENS VOLUNTÁRIOS, nessa edição
vamos falar sobre a visita ao Curupaiti que
acontece sempre no segundo domingo de cada
mês. O Hospital Curupaiti, situado em
Jacarepaguá, foi criado em 15 de outubro de 1929
para abrigar pessoas atingidas pelo Mal de Hasen,
antigamente denominado lepra. No país, existem
33 hospitais desse gênero, com até cinco mil
moradores, sendo o Curupaiti o maior de todos. Um grupo de voluntários de
nossa casa realiza essa visita fraterna priorizando os enfermos que se encontram
nos pavilhões e enfermarias do hospital. A presença dos jovens nesse grupo é
muito importante, pois traz a renovação e a certeza da continuidade do trabalho,
iniciada por companheiros de gerações anteriores.
Ainda motivados pela apresentação dos Centros de Vivência na COMEERJ
2011, vamos entrevistar nossa colega RAPHAELA VITÓRIA, que faz parte desse
grupo de voluntários.
• Como surgiu a ideia de você frequentar as visitas mensais do Curupaiti?
Fui convidada pelo Ricardo (atual coordenador do grupo de visitas) a fim de levar
músicas espíritas as visitas do grupo, de início, fiquei um pouco receosa, mas lá a
energia é tão boa, que decidi firmar este compromisso com a espiritualidade.
• Existem outros jovens que participam?
Infelizmente, são poucos. Mas o nosso grupo está de portas abertas a todos.
• Como é feita essa visita?
São feitas sempre no segundo domingo do mês. Nós visitamos os pavilhões
femininos, masculinos, a enfermaria e voltamos a visitar a ala psiquiátrica.
• Em sua opinião, qual o grau de importância para os enfermos?
É muito importante. Muitos lá nos esperam e é visível a felicidade deles em nos
receber.
• A presença dos jovens é bem aceita pelo grupo dos voluntários?
Sim, eu fui muito bem recebida, e tenho certeza que qualquer um será bem
recebido por nós.
• A música espírita é utilizada nas visitas?
Sim, levamos a mensagem do Cristo através das lindas canções espíritas, eles
adoram!
• Existe tratamento para a hanseníase, eliminando o risco de contágio, mas
infelizmente há muito preconceito com relação à doença. Qual foi sua sensação a
primeira visita?
No começo, fiquei um pouco ansiosa para ver o que ia encontrar, mas depois, era
como se eu estivesse visitando velhos amigos.
• A vivência nesse trabalho mudou alguma coisa na sua vida?
Mudou muita coisa. Tanta gente por aí sem nenhum sorriso, e eles só querem
uma pessoa para quem sorrir!
• Deixe seu recado...
Bom, esse é um trabalho que daqui a uns anos, vai acabar devido a própria
erradicação da doença, pois hoje em dia os hansenianos são tratados em casa,
mas ir a Colônia é uma oportunidade muito importante para aprendermos a
exercitar a verdadeira caridade.

Preparem-se:
• CONJEB
“Querer... Saber... Amar...”
Nos dias 16 e 17 de julho, ocorrerá a
Confraternização de Juventudes Espíritas
de Bangu, a XXIII CONJEB.
O período de inscrição vai de 01 de
abril a 31 de maio. Visite o site da
CONJEB: www.dij29.com/conjeb
• EMECGRAN
“Seja Diferente! Espiritismo, Família e
Dependências”
Esse é o tema que será trabalhado no
Encontro das Mocidades Espíritas de Campo Grande - EMECGRAN DE 2011. Que vem
para complementar e sensibilizar os jovens
da importância de suas encarnações e da
necessidade de aperfeiçoamento e evolução moral.
As inscrições já começaram. O
Emecgran vai acontecer nos dias 30 e 31
de julho / 2011.
www.sextaregiao.net/emecgran
• EMESC
“Quem sabe pode muito. Quem ama
pode mais.”
Esse será o tema para o Encontro das
Mocidades Espíritas de Santa Cruz. O Encontro acontece no mês de setembro, ainda não começaram as inscrições.

ESPIRITISMO NA NET!!!
TWITTER PELA VIDA

O Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil sem Aborto
está numa das mais populares
redes
12
sociais da internet, o Twitter. Quem
quiser seguir o “Brasil sem Aborto” e
as notícias sobre defesa da vida, o
endereço é @brasilsemaborto.

www.polo6.net
O portal do Polo 6 - Cesaréia,
foi criado para informar a todos
sobre os principais eventos da
Reunir 6. Além disso, aqui você
encontrará fotos, vídeos, músicas
e em breve, muito mais...
No Twitter: @polocesareia

6

O QUE ACONTECEU...

Luz & Verdade

A história recente da música no espiritismo se confunde com a história da
COMEERJ.
Antes desse período muitas músicas
eram apenas paródias adaptadas para
evangelização ou canções em gêneros
comuns ao tempo vivido.
Alguns autores se destacaram, como
João Cabete, Tia Vilma Macedo e Tio
Wilson (desencarnado no dia 11 de abril),
Avelino de Macedo, Leopoldo Machado,
Nelson Kerensky, Luiz Antonio Millecco,
Gilka Fernandes, Julio César Grandi Ribeiro.
Com o advento das COMES e da
COMEERJ nos anos 80, começou a surgir um novo movimento artístico no Rio

de Janeiro, com jovens autores influenciados pela boa música brasileira de então.
A partir da 4ª COMEERJ apareceram
músicas significantes e diferentes, criadas por novos autores, jovens participantes. Ali começava um novo movimento
com outros estilos, ousados para a época, então com a presença de Joelson
Queiroz, Guilherme Medina, Alexandre
Amorim, Luis Pedro, José Carlos Guimarães, Marielza Tiscate, Ana Amélia, Lilia
Rosa, Marise Sousa, Ariovaldo Filho, alguns dos pioneiros desse novo movimento. Mais tarde vieram se juntar Carlos
Faria Junior, Allan Kardec Filho, Paulo
Portugal, Espelho da Alma, Grumepa,
Eduardo Barreto, Guttem-berg Paschoal,
entre outros.
A música no espiritismo começou a
ter mais poesia e conteúdo, aliado a
melodias leves e belas em estilos e gêneros diversos.

O salão estava cheio!

Olha quem estava lá também...

IX Encontro com a Música Espírita
– Campo Grande / RJ
Comentários de Ariovaldo Filho
(CEDJ)

Nossos artistas convidados

Maio 2011

Durante a COMEERJ, havia uma ou
duas paredes literalmente cheias de letras de músicas escritas em grandes folhas de papel pardo ou cartolinas. Durante os intervalos das atividades, a então equipe de música cantava as canções
que os jovens pediam. Convenhamos, era
um trabalho cansativo, visto que muitas
vezes tínhamos que repetir seguidamente.
O risco sempre era aprenderem as
músicas erradamente, o que aconteceu
em muitas ocasiões. Com isso pensei
na chance de selecionar as melhores canções e gravar todas em uma coleção de
fitas, a mídia mais viável na época.
Criou-se então as Fitas Canto do
Canto I (1993) Canto do Canto II (1994)
Canto do Canto III (1995) e Canto do
Canto IV (1996) num total de 53 músicas, com o apoio inicial do companheiro
César Carvalho, dono de um estúdio em
sua garagem. A partir da segunda fita, as
gravações passaram a ser em estúdio
profissional, com arranjos do Maurício
Contrucci dando mais qualidade aos trabalhos.
Esse foi um marco, pois então as
músicas foram conhecidas pelo Brasil
criando uma influência em todo o movimento espírita artístico nacional. Muitas
delas foram regravadas por músicos e
bandas de outros estados.
Com certeza, nada aconteceu por
acaso, e ficamos muito felizes em nos
reunir para esta festa de luz acontecida
em 10 de abril, no Orfanato a Minha
Casa. Foi o IX Encontro com a Música
Espírita. Foi um resgate a todo esse esforço de muitos anos em dignificar e
divulgar a doutrina espírita através das
artes.
Lá estiveram Allan Filho, Marielza
Tiscate, Ricardo Sardinha, Lilia Rosa
(Coroudeb), Aiusca Abras, Joelson
Queiroz e Ariovaldo Filho cantando muitas dessas canções que fizeram a história recente e conversando descontraidamente com os amigos. Louvamos o
esforço idealizado pelo Pedro Castelo,
Celso Henrique, Pablo Melo e Jorge Pontes, além de toda a equipe de apoio.
A festa foi linda e melhora a cada ano,
digna da Doutrina Espírita.
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EM BUSCA DE JESUS

ATUALIDADE
PERDA DOS ENTES QUERIDOS
Questão 934. A perda dos entes que nos são caros não
constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima
quanto é irreparável e independente da nossa vontade?

POR QUE SER CRISTÃO?
Necessário se faz que, todos nós, nos esforcemos para
entender e praticar o verdadeiro sentido da palavra “Ser
cristão”.
O que significa ‘ser cristão’ e suas implicações, é seguir rituais e dogmas, ou seguir a mensagem e o exemplo
de Jesus?.
Os desafios presentes no cotidiano do Cristão: a solidão, as aflições, estranheza nas relações, falta de compreensão, nos fazem refletir a importância da religião como
meio de se religar a Deus, à Espiritualidade e aos Benfeitores, possibilitando o desenvolvimento moral e intelectual.
Portanto reflitamos sobre a essência e a proposta da
Boa Nova trazida por Jesus, reconheçamos que a vivência
cristã é uma ferramenta que possibilita ao homem progredir, ascender.
Abaixo,para nossa reflexão,um texto de Emmanuel, do
Livro: Vinha de Luz - Emmanuel - Psicografia de Chico
Xavier.
CRISTÃOS
”Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e
fariseus, de modo algum entrareis no Reino dos Céus.” Jesus. (MATEUS, 5 :20.)
Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da Humanidade.
Cumpriam deveres públicos e privados.
Respeitavam as leis estabelecidas.
Reverenciavam a Revelação Divina.
Atendiam aos preceitos da fé.
Jejuavam.
Pagavam impostos.
Não exploravam o povo.
Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes
mordomos do conforto familiar.
Entretanto, para o Emissário Celeste a justiça deles
deixava a desejar.
Adoravam o Eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz.
Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia,
não oravam expondo o coração.
Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam,
para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício.
Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao
regaço do Supremo Senhor.
Eis por que Jesus traça aos aprendizes novo padrão de
vida.
O cristão não surgiu na Terra para circunscrever-se à
casinhola da personalidade; apareceu, com o Mestre da Cruz,
para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência que, sob a inspiração do Mentor Divino, será sempre
um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor
glorioso e sem-fim, na direção do Reino dos Céus que começa, invariavelmente, dentro de nós mesmos.

“Essa causa de dor atinge assim o rico, como o pobre: representa uma prova, ou expiação, e comum é a lei. Tendes,
porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com
os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance,
enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos.”
Questão 936. Como é que as dores inconsoláveis dos
que sobrevivem se refletem nos Espíritos que as causam?
“O Espírito é sensível à lembrança e às saudades dos
que lhe eram caros na Terra; mas, uma dor incessante e
desarrazoada o toca penosamente, porque, nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus
e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que
o choram e talvez à sua reunião com estes.”
Estando o Espírito mais feliz no Espaço que na Terra,
lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar
que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso que o
que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo
foi libertado primeiro? Não haveria, de sua parte, mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do
seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se
dá com dois seres que se amam na Terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta e só nos cabe felicitá-lo,
aguardando com paciência o momento em que a nosso turno também o seremos.
Façamos ainda, a este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosíssima
situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para
outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará
temporariamente de se achar ao vosso lado, mas com ele
vos correspondereis sempre: a separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para bem
dele?
Pelas provas patentes, que ministra, da vida futura, da
presença, em torno de nós, daqueles a quem amamos, da
continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensavam; pelas relações que nos faculta manter com eles, a
Doutrina Espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo,
não mais solidão, não mais abandono: o homem, por muito
insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com
quem pode comunicar-se.(...)
(O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec)
FRASE DO MÊS
“Toda contribuição de amor é valiosa
oferenda para o amanhã de paz que
anelamos” Joanna de Ângelis
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Ciência Espírita
Materialização
Os fenômenos de materialização são de
uma complexidade imensa. Ainda não
possuímos valores para apreciar a estruturação de todo este mecanismo, entretanto
podemos estudá-lo com o que chega aos
nossos sentidos. Este processo investe várias posições. São aproveitados os elementos fornecidos pelo médium e os elementos coligados ao ambiente e por isso há
uma necessidade do auxílio do mundo espiritual nesta formação. A equipe espiritual atua grandemente fazendo uma espécie
de regulação do processo. Os elementos
que compõem a materialização se utilizam
da sensibilidade do médium que irá fornecer o material que vai congregar elementos para que a nossa visão física comum
possa perceber. Isto é processo de materialização. Nós sabemos hoje que os elementos mais expressivos para isto vêm através
da nossa corrente respiratória. Através dela,
fornecemos os elementos gasosos que possuímos e que estão no interior das nossas
células, que são verdadeiras usinas, muito
mais congregadas nas estruturações pulmonares, nos bronquíolos. (...)
Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, janeiro 2007.
Acesse nosso site www.celv.org.br
Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas? Quer receber nossas
notícias e do Movimento Espírita?
NOVO EMAIL:
divulgacao@celv.org.br

“Somos responsáveis pelos desvios
mentais que causamos aos nossos
semelhantes, devido os nossos trajes”.
Joana de Ângelis
Portanto, se você está trajando uma
roupa muito curta, transparente ou
muito decotada, reflita! Contamos com
sua compreensão.

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV
funciona na Sala 02,
Atende todos os dias, antes
e após as Reuniões Públicas.
Visite-nos, teremos sempre um livro
para seu conforto e orientação.
Não recebemos doações de livros
não espíritas.
Atenção para o prazo de devolução
dos livros. Alguém pode estar
precisando deles!
“O livro é um Mestre silencioso,
que ensina sem cobrar”

Mensagem mediúnica
ILUMINANDO CORAÇÕES
Irmãos,
Estudem com afinco e dedicação esta
Doutrina de Amor.
Não deixem escapar a chance de ler
e interpretar cada trecho que foi organizado e disponibilizado pelos Espíritos,
amados do Senhor, para toda a humanidade.
A cada um conforme suas obras. É a
máxima deixada pelos Espíritos. E precisa ser lida, relida, interpretada e difundida. Afinal, a que obra eles estavam se
referindo?
Sim, irmãos, a referência é à obra do
Amor. Se fizermos a nossa parte com esse
mais nobre sentimento, haveremos de ter
em nossas mãos os instrumentos de renovação de toda a humanidade.

Maio 2011
Não podemos esquecer os objetivos
do estudo sério:
Libertar encorajando ao trabalho no
Bem.
Amparar esclarecendo como fazer.
Entender os rumos da vida e suas ramificações.
Por tudo isso e muito mais meus amigos, incentivem o estudo das obras espíritas. A humanidade carece desses grandes ensinamentos. É chegado o tempo
em que as escolhas serão determinantes, e ninguém mais poderá ou deverá
optar pela escuridão. A luz da Doutrina
há de iluminar os corações e facilitar a
caminhada.
Muita Paz!
André
Recebida em reunião Mediúnica
de 02/11/2010

