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ANO XIII
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Educação Mediúnica (privativa)
S e g u n d a s - f e i r a s – 9h e 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-feiras – 20h.
• Assistência Espiritual
Quartas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 20h.
• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.
• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).
• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
Programas espíritas na TV, rádio e na internet
• Divaldo Franco - Rede TV - aos domingos - 15h/

15h30min;
• Programa Despertar Espírita - CNT- aos domingos, 10:30h /11h;
• Programa Despertar Espírita - canal Net Rio - TV
comunitária - canal 6 - quartas-feiras - 20:30h /
21:30h e quintas-feiras - 13:30h / 14:30hs;
• TV Mundo Maior - Sintonize na Parabólica: Satélite:
Brasilsat B1 Polarização Horizontal Freqüência Banda C: 3.963,35 MHz Freqüência Banda L: 1.186,65
MHZ Symbol Rate: 1,328 Msb/s - F.E.C.: 3/4;
• www.tvmundomaior.com.br, para todo o mundo.
• www.tvcei.com , a primeira web TV Espírita do mundo.
• Rádio Rio de Janeiro - www.radioriodejaneiro.am.br
ou na freqüência 1400kHz AM.
• Rádio Boa Nova - www.radioboanova.com.br
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EDITORIAL
A contagem humana do tempo nos faz, continuamente, dirigir o olhar ao longo do caminho,
nos trechos já percorridos, visualizando os obstáculos ultrapassados, os êxitos somados e as
múltiplas dificuldades que marcaram as imperfeições delimitadas, com registros, tantas vezes,
de lições para serem reaprendidas, quando captadas como tais: divinas oportunidades de
aprendizagem e correção.
A contagem humana do tempo enseja o olhar para o momento presente, numa avaliação
serena do ¨espaço¨ percorrido e seus resultados finais; as lições repetidas sem adição de
anteriores equívocos e outras mais em que o Espírito imortal, em caminhada evolutiva, não
alcançou, ainda, a capacidade de superar suas próprias fragilidades e, sem repetir os contínuos
equívocos, seguir mais para adiante.
A contagem humana do tempo nos faz vislumbrar quais as metas geradoras do trabalho
implantado, quais as diretrizes inspiradoras, no tempo/espaço, que uniram corações, mentes,
forças impulsionadoras, potencialidades descobertas, possibilidades exercitadas, mãos que se
uniram, outras separadas, enfim, quantas paisagens esboçadas, quantos traços inacabados, o
que, já desenhado, se constitui em distância ainda a percorrer.
A contagem humana do tempo permite a visão saudosa do passado, o olhar avaliador do
presente e a perspectiva risonha da continuidade no caminho, tão longo quanto as nossas
esperanças.
Este o sentimento que nos penetra e inunda todo o ser, -na contagem humana do tempocomemorar os 89 anos de existência do ¨Centro Espírita Luz e Verdade¨.
Nas dobras do tempo, tantos episódios formadores da história; a memória que permanece
num acervo, contando os episódios, como ¨vovós¨ que relembram os momentos tão abençoados
por Deus em que ¨éramos felizes e não sabíamos¨.....
Como árvore frondosa, de raízes profundas, fincadas no solo do ¨Tempo de Deus¨, a nossa
Casa Espírita estende seus galhos e prossegue oferecendo a sombra benfazeja, as flores
promissoras, os frutos doces e maduros, a sonoridade do farfalhar das folhas, à passagem da
brisa perfumada e a oferenda dos ninhos em permanente construção, para que outros pássaros
renasçam trazendo a musicalidade do seu canto, em contínua oração.
Agradecemos ao Pai Maior a graça que nos concede em pertencer à comunidade Celviana
– família que procura, na equação de humanos erros e acertos, direcionar os passos sob a
orientação decidida e generosa dos Amigos Espirituais, para o futuro de luz, paz e fraternidade,
sob a égide do Mestre Jesus, na marcação de passos assinalados pela Doutrina Espírita Nele
inspirada.
Que Deus abençoe a todos os que, no plano físico ou espiritual, estiveram a desenhar os
trechos do caminho, colorindo a paisagem onde nos inserimos, no presente do humano tempo,
a buscar- nós, também – com o rabisco amoroso da nossa participação, formar o quadro do
futuro, em que outros contribuirão com o colorido carinhoso da fraternidade, da união e,
sobretudo, da paz.
Que assim seja!
Parabéns a todos nós!
Ivete Zampa
1º ALMOÇO BENEFICENTE / 2009
É com imensa alegria que o CELV faz
uma delícia de convite a todos.
Realizaremos nosso Almoço Fraterno no
domingo, dia 15/03/09, a partir das 12h.
Traga a família e convide os amigos para
saborear conosco.
Cardápio:
Lasanha
(diversos sabores /
opção vegetariana),
Arroz e saladas.
Além da confraternização, você estará
ajudando ao CELV. Convites na nossa
Livraria. Participe!
(Antes do almoço haverá apresentação de
artes. Prestigie o grupo e os jovens.)

Compromisso dos pais espíritas:
“Conduzir e acompanhar os filhos
todas as semanas, a fim de que eles
freqüentem com assiduidade e
alegria as abençoadas aulas de
moral e Doutrina Espírita.”
Emmanuel.
Convide o Mestre Jesus para
auxiliá-los nessa grande missão, a
educação moral. O
tempo é esse, de falar
de Deus, de ensinarlhes o respeito e a fé,
de abraçá-los bem
forte, de dar todo
amor e carinho.

CELV – 89 ANOS DE TRABALHO, ESTUDO E CARIDADE!
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Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
Oração à mulher
Missionária da Vida:
Ampara o homem para que
o homem te ampare.
Não te conspurques no prazer,
nem te mergulhes no vício.
A felicidade na Terra depende de ti, como
o fruto depende da árvore.
Mãe, sê o anjo do Lar.
Esposa, auxilia sempre.
Companheira, acende o lume da esperança.
Irmã, sacrifica-te e ajuda.
Mestra, orienta o caminho.
Enfermeira, compadece-te
Fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina que,
no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram.
Por mais te aflija a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo.
Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e
os desvalidos da estrada que esperam por teus
braços e sorri com serenidade para a luta.
Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a
música da harmonia aos pedregosos trilhos
da existência terrestre.
Teu coração é uma estrela encarcerada.
Não lhe apagues a luz, para que o amor
resplandeça sobre as trevas.
Eleva-te, elevando-nos.
Não te esqueças de que trazes nas mãos a
chave da vida, e a chave da vida é a glória de
Deus.
Meimei
(do Livro “Luz no lar” – psicografia de
Francisco Cândido Xavier)
Parabéns pra você, nessa
data querida....
Feliz aniversário... Parabéns pra você,
você mereceu renascer, entre tantos milhões,
você mereceu renascer... tenha fé nesta vida
e na vida futura também...
Março
01 - Alessandra Oliveira da Silva
01 - Carlos Alberto Felipe
02 - Celi Vieira da Silva
06 - Beti Jeane de O. Brisse Rangel
06 - Sonia Regina de Almeida Avelar
09 - Ione Wood Leite Barbosa
10 - Edson Correa
11 - Valter C. de Albuquerque Junior
14 - Paulo Roberto Moret Rocha
14 - Regina Sonia dos S. Meinicke
16 - Maria das Graças P. Peixoto
16 - Fernanda Soares Portugal
17 - Allan de Souza Cunha
20 - Manoel Barreto
20 - Irani Lourdes dos Santos
20 - Marlene Macedo de Souza
20 - Rita de Almeida Rumbeelperger
21 - Lair de Souza Lopes
22 - Haroldo Alonso Sanchez
22 - Lívia Adelaide Cardoso de Assis
22 - Lícia Nunes de Andrade
22 - Mário de Aguiar Macedo
23 - Rosângela Reis da C. Monteiro
24 - Mônica Barbosa Araújo
25 - Marisa Mendes e Silva
26 - Jeilda Xavier Nicácio
31 - Marília Pereira Freitas
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Srs. ASSOCIADOS:
1. Pedimos aos nossos associados que
não deixem de trazer uma foto 3x4 ou 2x2
(recente), para completar sua ficha;
2. Lembramos aos Senhores Associados que, de acordo com o Estatuto, o atraso de 12 meses ou mais nas contribuições,
voluntárias, acarretará na perda da condição de Associado do CELV;
3. Colaborem, mantendo suas contribuições e endereços atualizados.
O CELV precisa de todos, agradecemos a compreensão!
ªRetorno a pátria espiritual
Um até breve, ao companheiro Antonio
Pedro dos Santos, que retornou a pátria espiritual em 06/02/2009. Companheiro antigo de
nossa Casa, na qual iniciou em 1930, aos 15
anos.Participou da Campanha do quilo, de
1930 à 2007. Participou também da fundação
do antigo Abrigo Nazareno, hoje ABENA, da
LBV e do Lar de Otávio. Até breve companheiro.
ª Sala de vídeo

Será que os animais tem
alma? Podemos aprender com
eles? Existe inteligência? Eles
possuem mediunidade? Importantes questões serão analisadas e respondidas no DVD – “Os animais tem alma?”,
com a médica veterinária, espírita, Dra. Irvenia
Luiza de Santis Prada.
A palestrante, professora titular da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de
Medicina Veterinária de SP, pesquisou
neuroanatomia animal durante dezenas de
anos e tem estudado profundamente a questão relativa à psiquê dos animais. Nesta conferencia, consegue transmitir com linguagem acessível a todos, mas sem perder o rigor cientifico,
descobertas da ciência que derrubam velhos
mitos e insuspeitos erros a respeito dos animais. Acesse www.ame.org – clique em entrevistas e leia reportagem com Irvenia Prada.
“O animal caminha para a condição de
homem, tanto quanto o homem caminha para
a condição de anjo” (Emmanuel)
EXIBIÇÕES nas terças-feiras:
dias 17/03 e 31/03
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os
amigos.
ª CELVINHO e sua dica de leitura
Trazemos mais um livrinho
de história, mas não são histórias de nossos dias: já tem mais
de dois mil anos... não aparecem aqui Pinóquio, Branca de Neve, Mickey,
Chapeuzinho Vermelho, Alladin, Pokémon, e
tantos outros que já nos foram apresentados.
São outras bem diferentes. São histórias
contadas pelo Maior Amigo das crianças, que
é Jesus, nosso Divino Mestre, que também foi
criança.
Este livrinho que apresentamos é de Clóvis Tavares: “Histórias que Jesus contou”.

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE, INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE
Sede própria: Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 Campo Grande - RJ • Instituição fundada em: 10/03/1920
• Diretor Responsável: Ivete Zampa • Redação: Marylin Oliveira e Consuelo Ferreira
• Colaboraram nesta edição: Departamentos do CELV
• Revisão: Célia Evangelista. Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? E-mail: div.celv@yahoo.com.br
Editoração: Neotécnica, Tel.: (21) 2415-1238, E-mail: neo.tecnica@terra.com.br • Tiragem desta edição: 600 exemplares • Circulação: interna mensal
“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Março 2009
Nos mostra ,aos olhos e ao coração ,as lindas
parábolas que Jesus contou ao povo da Palestina, simples, educativas e belas. Ele amou
os pequeninos de Sua Pátria, do mesmo modo
que continua amando hoje, com ternura e proteção, as crianças do mundo inteiro.
Apresente nosso Mestre para todas as crianças, não deixe que eles cresçam sem
conhecê-lO!
“A leitura é o caminho mais importante para a educação da criança”.
ª Sugestão de Leitura
Dando continuidade ao
pentateuco, nossa dica nesse mês é O Evangelho segundo o Espiritismo, que
nos diz que a Doutrina é dos
Espíritos, os Espíritos Superiores, habitantes do Mundo Espiritual, cujo conhecimento, compreensão e visão
amplificada colocam a serviço dos seus irmãos encarnados, para ajudálos no entendimento da grande mensagem de
Jesus, o Novo Testamento, O Evangelho.
O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos de
qualquer crença, esclarecido pelos Espíritos de
Luz e comunicações mediúnicas, recolhidas,
organizadas, comentadas e trazidas a público,
pela primeira vez, na França de 1864, por Allan
Kardec. O aspecto moral do Evangelho constitui
o princípio básico de todas as relações sociais
que se fundam na mais rigorosa justiça, exigindo de cada um a reforma de si mesmo.
Se o leitor é cristão, leia com aplicação o
ensino moral do Mestre Jesus para a Humanidade sofredora e dê-se conta de conteúdos
que talvez nunca antes tenha percebido, ou
compreendido plenamente.
Se não é cristão, mas um espírito indagador,
leia com respeito a orientação desse Espírito
divino para a posteridade, dada há dois mil
anos e sempre atual, em seu caráter educativo,
motivador e consolador.
Este livro é editado pela FEB, tem 516
páginas, e está disponível em qualquer Livraria Espírita.
ª Fragmentos de Luz...
Faça tua parte
Com certeza não solucionarás todos os
problemas do mundo.
Não obstante, podes e deves contribuir
para que isto aconteça.
Se não impedes a guerra, tens recursos
para evitar as discussões perturbadoras que te
alcançam.
Se não dispões de saúde para brindar aos
enfermos, logra socorrer um padecente.
Se não solucionas os dramas humanos,
concorre para acalmar uma pessoa.
Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no
mundo, modifica-te, interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade.
Do livro: Vida Feliz (psicografia de Divaldo
P. Franco, pelo espírito Joanna de Angelis)
... & Verdade
A proteção de nossos lares
Vivemos um momento no qual se multiplicam ações violentas e o medo parece espraiarse no ar, ameaçando nossa tranqüilidade.
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Para impedir a entrada de malfeitores em
nossos lares reforçamos as portas e as janelas,
construímos muros, usamos trancas, cadeados...
mas como impedir os malfeitores do Plano Espiritual de adentrarem nossos lares e fomentarem a desarmonia, a discórdia e o mal estar?
Há tempos atrás uma entidade amiga, que
amorosamente designamos de Irmão José, nos
falava sobre o assunto. Dizia que as discussões, as palavras avinagradas, as expressões
de ira ou deboche, as respostas agressivas,
possuem um alto poder destrutivo das camadas energéticas protetoras dos nossos lares, permitindo a entrada de espíritos perturbadores.
Além disso, essas energias deletérias, que passam a circular no ambiente da casa, intoxicam
os corpos físicos e perispirituais, causando mal
estar e problemas de saúde.
Por isso, irmãos queridos, evitemos as discussões. Aguardemos um tempo antes de respondermos. Se preciso, for afastemo-nos um
pouco, recorramos a oração antes de fazermos os esclarecimentos que forem indispensáveis e busquemos o entendimento com
aqueles que nos cercam, respeitando as limitações e o ponto de vista de cada um. Procuremos, no momento de falar, não culpar o
outro, mas nos atermos aos fatos, aos acontecimentos, às suas possíveis conseqüências.
Esses procedimentos nos ajudarão a evitar os conflitos desnecessários. Igualmente,
oremos em casa diariamente, se possível com
a família, e estudemos os ensinamentos de
Jesus em conjunto, pelo menos uma vez por
semana. Não há melhor proteção para nós,
nossos amores, nossos lares.
Yasmin Madeira (Revista Despertar Espírita,
fev. 2009).

# AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
ª Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de
janeiro/2009: 336 kg de alimentos, 1381
peças de roupas, 119 pares de calçados,
15 bolsas / cintos, 64 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 83, e R$
177,00 em doações em espécie. No Bazar foram arrecadados R$ 488,50.
ª Convite para voluntários: DMM
Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.
Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextasfeiras do mês, e também quando houver a 5ª
sexta-feira. No mês de março, os encontros
serão nos dias 06 e 20/03, sempre às 08h.
ª Reuniões comemorativas de 89 anos
do CELV
Para comemorar conosco, convidamos
companheiros muito queridos do Movimento Espírita para abrilhantar nossas reuniões
comemorativas. Reunião de quarta-feira, dia
11/03 às 20h – convidado Mauricio Mancini.
Reunião de quinta-feira, dia 12/03 às 9h –
convidado Edir Alves. Prestigie-nos.
ª Campanha 2009 – doação de flautas
Neste ano vamos precisar novamente de
doações de flautas doce, que serão usadas e
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doadas às crianças assistidas por nossa Casa,
na oficina de musicalização. Você pode deixar
com a equipe do DIJ ou então na Livraria aos
cuidados do DIJ.
ª 8º Encontro da Família – DIJ/CELV
Em março, no sábado dia 07, haverá mais
um encontro com toda a família. Será abordado neste encontro um tema muito necessário
nos dias de hoje: “A importância do culto
do Evangelho no lar” – com Ivete Zampa.
O encontro ocorrerá às 15h, junto com a reunião de Grupos de pais da Infância, e também
às 17hs, com o Grupo de pais da Mocidade.
Todos estão convidados,mesmo quem ainda
não é pai, ou mãe.
NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ª Convites para Divaldo Franco
Os convites para assistir o 6º Seminário
Beneficente de Divaldo Franco no RJ, estarão
disponíveis em nossa Livraria até o domingo
dia 08/03. O tema deste ano será: “Encontros com a Paz e a Saúde”, que acontecerá no Citibank Hall / Barra, no domingo, dia
22/03, das 9h às 13h. Valor do convite R$
35,00 (com direito a um livro no dia do evento). Mais informações conosco pelo email
div.celv@yahoo.com.br ou pelo site
www.map.org.br/divaldofranco.
ª Pastor fala sobre Espiritismo
O pastor evangélico Nehemias Marien é
o entrevistado da revista eletrônica “O Mensageiro”. Em diversas oportunidades, Marien,
que é presbiteriano, tem falado abertamente
de sua convicção nas verdades pregadas
pelo Espiritismo, sobretudo em sua igreja,
na Zona Sul do Rio, onde possui mais de
350 congregados. Quem quiser conferir a
entrevista, basta acessar a página eletrônica
www.omensageiro.com.br.
ª Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em março, o brinde
será o DVD Espiritismo, um Projeto do
Cristo, onde Yasmin Madeira no Programa de TV Despertar Espírita entrevistou Milton Meneses sobre o tema Reencarnação; Geraldo Guimarães sobre Pluralidade dos Mundos Habitados; Adriano Almeida sobre a Existência e a Sobrevivência dos Espíritos; Raul Teixeira sobre Jesus: Modelo e Guia e Divaldo Franco sobre
Espiritismo, um Projeto do Cristo,
tema que deu nome ao DVD. São 120
minutos de imagens e conteúdos de
qualidade, que oferecem noções básicas sobre a Doutrina dos Espíritos.
Nos Extras você poderá assistir aos
melhores momentos do Despertar na
TV, com um resumo da Retrospectiva
2008.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
ou de outros meses, por apenas R$ 15,00
cada.
• Clube do Livro (bimestral) - Para
março e abril as opções do Clube serão
os livros: “A ferro e flores” (romance),
de Lygia Barbiére e, “Estudando o livro
dos Espíritos” (orientação), de Djalma
santos.

Não esqueça de pegar o seu brinde, o jornal Correio Espírita. Valor R$12,00 (doze reais) cada opção.
Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e atende todos os dias, antes e após às
Reuniões Públicas.
O cadastro é totalmente grátis. Precisamos apenas de uma foto, cópia de endereço e telefone para contato.
Visite-nos, teremos sempre um livro
para seu conforto e orientação.
“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”
ª Instituição aniversariante de março
& endereços
• 11/03/2003 – Grupo E. Renascer - Rua
Catiara, 140 – Campo Grande – 06 anos
Dicas de sites espíritas
• www.fundacaodorina.org.br (livros espíritas para cegos)
• www.ccdbm.com.br (central de
curativos/Curupaiti)
• www.espirito.org.br (livros espíritas na web)
• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do RJ)
• www.clubedearte.org.br (clube de arte)
Um toque musical
“O Espiritismo, moralizando os
homens, exercerá, pois, uma grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos, que comunicarão as suas virtudes fazendo ouvir as
suas composições. Rir-se-á menos, chorar-seá mais; a hilaridade dará lugar à emoção, a
fealdade dará lugar à beleza e o cômico à
grandiosidade.” Rossini
ª Grupos de estudo do CELV/DAD
Um novo ano se inicia, e você tem várias opções de estudo para conhecer melhor o Espiritismo, procure em nossa grade de programação os dias e horários.
• Grupo de Iniciação ao Espiritismo –
para quem acabou de chegar, ou não participou ainda de nenhum grupo de estudos. Você pode começar quando quiser.
Depois que terminar, escolha outro grupo
para continuar: ESDE ou GELCO.
• GELCO – Grupo de estudo dos Livros
da Codificação. Os interessados devem
ser primeiramente começar na turma do
Livro dos Espíritos.
Os estudos acontecem todas as segundasfeiras, às 20h e também aos domingos,
às 10h30min.
• ESDE – com abordagens diferentes, o
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
estuda assuntos diversos com muita dinâmica, técnica e recursos didáticos apropriados. Aguarde nova turma para começar.
• EADE - “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita”. O curso é destinado
somente para quem já terminou o
ESDE, encontro aos sábados, quinzenalmente.
•GELCOM - O Grupo de Estudo dos Livros Complementares, foi criado para um
estudo metódico, programado e leve, no
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qual os participantes podem debater e
esmiuçar as entrelinhas do pensamento
superior. Se você estudou ou está estudando as obras básicas (GELCO ou
ESDE), não perca esta oportunidade.
GELCOM I – Estudos nas terças-feiras, das
18h às 19h30min, estudando, atualmente, as
obras de Manoel Philomeno de Miranda.
GELCOM II – Estudos no sábado, das 16h
às 18h. O grupo estuda as obras de André
Luiz.
MENSAGEM MEDIÚNICA
O Lar Terreno é igual ao nosso lar aqui. Cuidamos para que a harmonia sempre seja constante. Então pensamos: estamos
fazendo a nossa parte. Será que isto basta? Não!
São tantos os necessitados, em números incalculáveis. Então pensemos no valor da nossa
Casa Espírita. Falo na Casa Espírita como poderia falar de outro local aonde são socorridos os
que sofrem. Mas, a Casa Espírita tem um valor
muito grande para mim, porque foi lá que aprendi os ensinamentos tão necessário ao nosso crescimento. Esta Casa, que é ainda a minha Casa, é
como um grande ponto de luz, percebo agora.
Observo à distância e a vejo iluminada,
irradiando seus raios por distâncias que muitas vezes não conseguimos acompanhar. Parece um farol a iluminar, a mostrar que é um
Porto Seguro e que será o abrigo de todos.
Observo muitos espíritos se aproximando em
busca desta Luz que alivia as dores e acalma
os sofrimentos morais. E são filas e mais filas
em busca desta luz. Me emociono muito em
ver o quanto a nossa Casa cresce, podendo
cada vez mais auxiliar a tantos. Lágrimas de
felicidade descem pelo meu rosto ao ver o crescimento da Casa que sempre foi e é importante para mim. Irmãos encarnados se aproximam
guiados e auxiliados por Espíritos que são um
pouquinho dessa Luz, mas que nem percebem. E assim nossa Casa cresce cada vez mais
em trabalho, espiritualmente falando.
Hoje são Casas e mais Casas ligadas à Casa
principal, cada uma com seu setor específico
para cada irmão. E o crescimento continua. Que
Felicidade! Por isto não podemos ficar sem colaborar com este crescimento. Devemos ser colaboradores com Jesus, para que cada vez mais
possamos amparar a tantos que sofrem.
Cada trabalhador desta Casa é um
“foquinho” de Luz que, unidos, fazem com
que a Casa se torne este Grande Farol arrebatando tantos.
Filas e filas sem fim, necessitando de cada
um de nós, nos dois planos da vida. Jesus nos
aguarda sempre para que em nome Dele e
por nosso amado Pai, possamos colaborar
nesta doação de amor e paz, aliviando tantos
corações sofridos.
Parabéns a todos que, sem pensarem em
si próprio, estão aqui para ajudar neste crescimento material e espiritual. Nós, daqui,
estamos com os corações felizes e sempre juntos, para que cada vez mais sejamos fortes,
unidos a Jesus e com Deus nas nossas vidas.
Simone Milhomens
Mensagem psicografada em Reunião Mediúnica em 03/02/2009 - Médium Neyde Ney
Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?
Cadastre-se para receber nosso informativo e as notícias do Movimento Espírita.
div.celv@yahoo.com.br
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Luz & Verdade
Diga não à pirataria
Sabemos que a renda com livros, CDs e
DVDs espíritas é destinada à manutenção de
obras sociais, Casas Espíritas e para divulgação no mundo da Doutrina Espírita. Os músicos e palestrantes não recebem nada por suas
participações, como também nenhum trabalhador/voluntário da Casa Espírita. Por isso é
incompreensível que nós, espíritas, participemos deste crime, de acumpliciamento. Nosso
livre arbítrio está assegurado, mas, conhece-se
o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para
se transformar.
Diga não à pirataria no Movimento Espírita. (Marylin Oliveira).

Vem aí mais uma edição,
8º FESTIVAL DE PIPOCA
Em abril - no domingo dia 05
Escolhemos um filme que fez
um maior sucesso de bilheteria: “Bezerra de Menezes – O
diário de um espírito”. O filme acompanha a vida do médico Bezerra de Menezes
(Carlos Vereza), conhecido como o médico
dos pobres. Após a exibição do filme, apresentaremos lindos casos de Bezerra, não expostos no filme. Participe!
Informações pelo div.celv@yahoo.com.br.
Crianças até 12 anos não pagam – haverá
atividades para elas!

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Março de 2009
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Dia

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Valmir Freitas
William Bastos
Mariângela Alves
Creusa Branco

Elias de
Souza
Marylin de
Oliveira

Alice
Leal

01

A vida de Joana Darc.

08

Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida por um criminoso?
EsE, Cap. XI, itens 14 e 15.
Natureza das penas e gozos futuros.
Allan de Souza
Célia
LE, Q. 965 a 982.
Maria Luiza
Evangelista
Retribuindo o mal com o bem.
Andrés Gabriel
Ivone
EsE, Cap. XII, itens 1 a 4.
Wanderley Lima
Maria
“Arte, Espiritismo e evangelização”. Fernanda Portugal
DIJ

15
22
29

Rejane
Ferreira
Edson
Junior
DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
02

09
16
23
30

Tema
Considerações sobre a pluralidade
das existências.
LE, Q. 222.
Parábola da figueira que secou.
EsE, Cap. XIX, itens 8 a 10.
Espíritos errantes.
LE, Q. 223 a 233.
A fé humana e a fé divina.
EsE, Cap. XIX, item 12.
“Evangelização na atualidade”.

Expositor/Auxílio

Direção Apres. Livro

Eduardo Jr. (CELD)
Jandira Amorim

Maria
Cecília

Wanderley Lima
Lourdes Jordão
Inês Marques
Gilésia Pieroni
Dalva Correa
Bete Bard
Ricardo Teixeira

Josélia
Oliveira

Francinete
Dora
Costa
Rosa
Maria
Maria
Isabel
Joaquina
Nair
Cléo
Dragon
DIJ
DIJ

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia
04
11
18
25

Tema
O homem no mundo.
EsE, Cap. XVII, item 10.
Reunião comemorativa 89º Aniversário do CELV.
Fatalidade.
LE, Q. 851 a 867.
“Jesus e evangelização”.

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Nilbe Brilhante
Sebastião Amorim
Maurício Mancini
Ana Eller
Sebastiana Sales
Osmar Fernandes
Eduardo Ferreira

Erli
Dimas
Ivete
Zampa
Marylin
Oliveira
DIJ

Alan
Faria
Marília
Amaral
DIJ

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
05
12
19
26

Tema
Pedi e obtereis.
EsE, Cap. XXVII, itens 1 a 23.
Reunião comemorativa 89º Aniversário do CELV.
Progresso da legislação humana.
LE, Q. 794 a 797.
“Família e evangelização”.

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Jandira Amorim
Lourdes Jordão
Edir Alves
Ana Eller
Darkson Pires
Maria Inês
Rosane Peixoto

Inês
Marques
Ivete
Zampa
Maria
Cecília
DIJ

Erli
Dimas
Diana
Hasler
DIJ

Direção

Apres. Livro

Alan
Faria
Ingrind
Tagomori
Cláudia
Costa
DIJ

Lia
Iris de
Souza
DIJ

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia
06
13
20
27

Tema

Expositor/Auxílio

Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Célia Evangelista
EsE, Cap. XVIII, itens 10 a 12.
Milton Tagomori
Felicidade e infelicidade relativas.
João Macéio
LE, Q. 920 a 933.
Alan Faria
Dar-se-á àquele que tem.
Ingrind Tagomori
EsE, Cap. XVIII, itens 13 a 15.
Nilbe Brilhante
“Saúde espiritual e evangelização”.
Domingos Vaz

