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PROGRAMAÇÃO SEMANAL

EDITORIAL

(Divulgue com amor)

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Segunda-feira – 20h.
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-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).
• Grupo de Arte Amadeu Ferretti
Estudos de arte espírita, teatro e música –
Sábados, às 19h.
• Evangelização da Família aos sábados
Infância & pais - às 15h
Juventude & pais - às 17h.
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias
Domingos – 9h.
Quartas – 20h.
Sextas-feiras – 20h.
Grupos de estudo 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.
Quintas-feiras – 20h.
Para quem participa ou participou de outro grupo de estudos
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno)
Sábados – 16h30min. (André Luiz)
• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Quartas-feiras – 9h
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros).

Neste mês estamos comemorando mais um natalício da existência de nossa tão
querida instituição, o Centro Espírita Luz e Verdade. São 92 anos de estudo, trabalho e
caridade dentro dos princípios preconizados por Nosso Senhor Jesus Cristo e reafirmados mais tarde por Allan Kardec.
Desde o princípio da era cristã, os homens sentiram a necessidade de reunir-se em
grupos a fim de melhor difundir e viver a mensagem do evangelho. A primeira casa fundada dentro do Cristianismo foi a Casa do Caminho, criada por Pedro e os demais cristãos daquele período longínquo, no qual as lutas e perseguições se faziam fartas, no
entanto, não mais fartas do que a coragem e a fé dos que abraçavam o ideal de Jesus.
Ergueram com ingentes sacrifícios uma simples casa, mas que marcaria para sempre a
história como exemplo de abnegação e devotamento por parte de pessoas simples e
humildes, no entanto portadoras de grandiosa fé e intimorato espírito de serviço pelo
próximo. Com o passar dos séculos difundiu-se sobejamente o conceito de Igreja pelo
mundo, com as mais variadas denominações, até a chegada do Espiritismo no século
XIX, que marcaria novamente a história cristã para sempre. Quando Allan Kardec ergue
em 1858 o primeiro centro espírita da humanidade, e dá início a um novo ciclo de restauração e revigoramento da tradição cristã, trazendo com vigor e firmeza intelectual e
moral as bases remanescentes da primitiva crença. A Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas seria esse núcleo exemplar do que realmente representa um templo espírita.
Hoje, passados 154 anos de sua fundação, há incontáveis centros espíritas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, divulgando e vivendo a mensagem espírita-cristã. Dentre
eles se conta nosso CELV, que há tantas décadas se entrega a colaborar para o bem
da humanidade, graças ao esforço conjunto de seus trabalhadores e freqüentadores em
geral, sempre dispostos ao serviço construtivo, ao esforço heróico da renúncia e do
trabalho voluntário. Possuímos hoje diversas reuniões públicas e palestras doutrinárias,
grupos de estudo, evangelização de crianças, adultos e jovens, biblioteca, livraria, visitas a orfanatos e asilos, atendimentos espirituais, assistência social e diversas outras
frentes de trabalho. Todas elas visam um só e único objetivo: colaborar na transformação moral da humanidade. Essas atividades têm por fim o melhoramento do ser humano
em todos os níveis, espirituais e emocionais, para que o mundo de transição no qual
estamos inseridos mais rapidamente ceda lugar ao de regeneração. Neste mundo de
regeneração não haverá lugar para violência e guerras, sofrimento e ódio, apenas alegria e paz.
Por isso, nesses 92 anos de vida, você também faz parte dessa história. E pode
fazer ainda mais se integrando mais na casa e em suas tarefas, compartilhando momentos inesquecíveis e fazendo cada dia mais brilhar a sua luz. Parabenizamos a todos, ao mesmo tempo em que agradecemos a Jesus e a Deus nosso Pai, sobretudo,
pedindo que abençoe a todos e nos dê coragem e confiança, força e fé para prosseguir
sem desânimos na tarefa empreendida, cada dia mais fortalecendo a união dessa abençoada família chamada “luz e verdade”.
VISITAS EXTERNAS

LEIA NESTA EDIÇÃO

(Participe, seja também um voluntário.
Procure o Balcão de Atendimento de
nossa Casa)

. Vídeo Divulgação, terça 13/03 - pag
02
. Notícias da Diretoria – pag. 03

• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cristã
Vicente Moretti
• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti
• 3ºs domingos, 8h30 - Campanha do Quilo
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar
de Otávio

. Agenda do CELV & Notícias do
Movimento Espírita – pag. 04
. Mocidade Espírita – pag. 05
. Arte Espírita & Evangelização da
Família - pag. 06
. Em busca de Jesus & Reflexões da
atualidade – pag. 07
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Vídeo Divulgação

Não Será em 2012.
O que Chico Xavier
revelou sobre a data
limite do velho mundo?
Neste mês vamos exibir a segunda e última parte deste programa com a
Dra. Marlene Nobre que tem por finalidade
divulgar o que o maior médium da história
humana, Chico Xavier, revelou sobre a
data limite do velho mundo. Marlene Nobre
relembra a entrevista de Chico à Folha
Espírita, em 1992, com revelações sobre o
papel do Brasil na Nova Era, convocandonos para o alerta que se faz necessário aos
irmãos da Casa Planetária, quanto à responsabilidade individual e coletiva na manutenção da Paz - única condição de ascensão espiritual para a Humanidade.
Quem não assistiu a primeira
parte, poderá acompanhar a segunda.
Tempo de exibição 90 minutos.
Única exibição: Terça-feira, dia 13/03/12
Horário: 20h – Salão do CELV
Entrada gratuita – Convide os amigos


L UZ & VER DADE
Sugestão de Leitura

Ainda na campanha da
FEB, Comece pelo Começo,
que tem como objetivo difundir o
Espiritismo a partir do conhecimento de sua fonte original, que
são as obras organizadas por
Allan Kardec, pseudônimo adotado pelo professor Hippolyte Leon Denizard Rivail.
Esse mês a dica é “O Evangelho Segundo
o Espiritismo” que traz o moral do Cristo Jesus
para os cristãos de qualquer crença, esclarecido pelos Espíritos de Luz, em comunicações
mediúnicas, recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público, pela primeira vez, na
França de 1864, por Allan Kardec.
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.
Editado pela FEB, tem 435 páginas e você
pode encontrar em qualquer Livraria Espírita.
Leia-o!
Estude a codificação espírita.

CELVINHO e sua dica de leitura
“O QUE VOCE VAI
SER QUANDO RENASCER?”

O que quero ser? Que
caminhos escolher?
Qual a cor do meu viver? Estimulado pela
leitura de O que você vai ser quando renascer? Você vai gostar de pensar sobre
essas perguntas e ainda continuar criando
e inventando outras novas. Afinal, aprender
a perguntar é fundamental na vida .
“A leitura é o caminho mais
importante para a educação da criança”.

Acesse nosso site
www.celv.org.br
Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?
divulgacao@celv.org.br

Avisos da Divulgação:
1) Atualização de e-mail: Pedimos aos interessados que atualizem seus e-mails junto ao
endereço eletrônico: divulgacao@celv.org.br,
uma grande quantidade de mensagens retorna
com erro. Por favor, quem desejar continuar
recebendo avisos e convites deve atualizar
seus endereços de email. Para aqueles que
desejem receber nossas noticias, o boletim,
avisos e convites, faça um pedido pelo nosso e
-mail.
2) Mudanças no Boletim: Todos devem ter
observado que nosso Boletim, em 2012, sofreu
algumas alterações com a troca da gráfica que
nos atendia há 16 anos. Peço paciência e indulgência a todos para a equipe de voluntários,
pois, no tempo certo, nosso informativo irá
retornar à qualidade de sempre.
Ao adquirir qualquer produto da Livraria da
Casa Espírita, você estará contribuindo
para a Instituição! Compre livros na Casa
Espírita que frequenta.
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Fragmentos de Luz...
Lugar do Socorro
Estará você sofrendo desencantos...
Varando enormes dificuldades...
Suportando empeços com os quais você não
contava...
O trabalho em suas mãos, muitas vezes se
lhe afigura um fardo difícil de carregar.
Falham recursos previstos...
Contratempos se seguem uns aos outros...
Tribulações de entes amados lhe martelam a
resistência...
A enfermidade veio ao se encontro...
Entretanto, prossiga agindo e cooperando,
em favor dos outros.
Na interrompa os seus passos, no serviço do
bem, porque justamente na execução dos seus
próprios encargos é que os Mensageiros de
Deus encontrarão os meios de trazerem a você o
socorro preciso.
André Luiz
Do livro: “Aulas da Vida”. Chico Xavier.

... & Verdade
Reencarnações
O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que
existe entre o presente estado social e o dos
tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao
mesmo tempo que os corpos, as que nascem
hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que
viviam há mil anos; acrescentemos que nenhuma
conexão haveria entre elas, nenhuma relação
necessária; seriam de todo estranhas umas às
outras. Por que, então, as de hoje haviam de ser
melhor dotadas por Deus, do que as que as
precederam? Por que tem aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que tem a
intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses
dilemas, a menos admita que Deus cria almas de
diversas qualidades de acordo com os tempos e
lugares, proposição inconciliável com a ideia de
uma justiça soberana.
Admiti, ao contrário, que as almas de agora já
viveram em tempos distantes; que possivelmente
foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram; que para
cada nova existência trazem o que adquiriram
nas existências precedentes; que, por conseguinte, as dos tempos civilizados não são almas
criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas com o tempo, e tereis a
única explicação plausível da causa do progresso social.
Allan Kardec
“A Gênese”, capítulo XI, item 33.

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
• Diretora: Marylin Oliveira • Redação: Consuelo Ferreira, Eduardo Ferreira, Marylin Oliveira.
• Revisão: Madalena Gomes
• Tiragem: 700 exemplares •
Circulação: interna mensal
Editoração: Consuelo Ferreira • Gráfica: Agil e Rápida, Tel.: (21) 2413-7176, E-mail: agilerapida@yahoo.com.br
“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”
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“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes
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!
MARÇO
01 - Alessandra Oliveira da Silva
01 - Carlos Alberto Felipe
02 - Celi Vieira da Silva
03 - Jaqueline Costa Vieira
06 - Beti Jeane de Oliveira Brisse Rangel
06 - Catia C. Saboia de Freitas
06 - Sonia Regina de Almeida Avelar
09 - Arly Vianna Barbosa
09 - Ione Wood Leite Barbosa
11 - Valter C. Albuquerque Junior
13 - Ana Carolina Freitas dos Santos da Silva
14 - Paulo Roberto Moret Rocha
14 - Regina Sonia dos Santos Meinicke
16 - Adriana Vicente Durães
16 - Fernanda Soares Portugal
16 - Maria das Graças Palhares Peixoto
17 - Allan de Souza da Cunha
17 - Rosangela Landim Mayrink Rocha
20 - Irani Loures dos Santos
20 - Manoel Barreto
20 - Marlene Macedo de Souza
20 - Rita de Almeida Rumbelsperger
21 - Lair de Souza Lopes
22 - Haroldo Alonso Sanchez
22 - Livia Adelaide Cardoso de Assis
22 - Mário de Aguiar Macedo
23 - Rosângela Reis da Cunha Monteiro
24 - Mônica Barbosa Araújo
26 - Jeilda Xavier Nicácio
26 - José Monteiro do Val
28 - Guilherme de Oliveira
28 - José Rodrigues
30 - Ana Lidia dos Santos Monteiro
30 - Ana Lívia de Almeida Motta
31 - Jeane Pereira da Silva
31 - Marilia Pereira Freitas

Você precisa conversar?
Importante saber que, nossa Casa oferece atendimento
fraterno a todos os que desejam conversar, aliviar o coração, aliviar seus momentos de incompreensão, de equívocos, e lembrar sempre
das sublimes palavras, tantas vezes repetidas: “Vinde a mim, vós que estais
cansados e aflitos e eu vos aliviarei..”
Nossas mãos, nossos braços se abrem em
sua direção para ajudá-lo a caminhar com
mais fé e esperança. Não se sinta sozinho, ou esquecido do Pai misericordioso.
Se precisar, procure este serviço,
todos trabalhamos em nome do Divino
Mestre. Procure o balcão de atendimento
ou nossa recepção e solicite uma entrevista fraterna.

Diretoria 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 janeiro/2012, recebemos: 364 kg
de alimentos, 2938 peças de roupas, 208
pares de calçados, 19 bolsas / cintos, outros donativos: 68 e R$ 254,00 (doações
em espécie). No Bazar foram arrecadados R$ 972,50
“É na caridade que deveis procurar a paz
do coração, o contentamento da alma, o
remédio para as aflições”. (E.S.E – cap.13)

A DIRETORIA COLEGIADA CONVIDA A TODOS PARA NOSSAS
REUNIÕES COMEMORATIVAS.
CELV 92 ANOS
DE TRABALHO, ESTUDO E
CARIDADE.
(fundação 10/03/1920)
TEMA: “O amor a Casa e a Causa
Espírita”
11/03 (domingo), 09h – expositor
Jorge Camacho
14/03(quarta-feira), 20h – expositora Guilhermina Benac.

Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores associados que, de acordo com o Estatuto (capitulo 3, artigo 10º,
item C) o atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades acarretará na perda da condição
de associado do CELV. Colaborem, o CELV precisa de todos nós.

“A Doutrina Espírita, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão, para ser melhor assimilada e mais facilmente vivida..."
Joanna de Ângelis (Convites da Vida)

1º ALMOÇO BENEFICENTE
2012
É com imensa alegria que o CELV faz
uma delícia de convite a todos.
Realizaremos nosso Almoço Fraterno no

Domingo, dia 25/03, a partir das 12h.
Traga a família e convide os amigos para saborear conosco.
Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV.
Convites na Livraria de nossa Casa. Participe!
(Pedimos aos nossos amigos que comprem com antecedência seus convites, para que não tenhamos desperdícios
ou falta de refeições)
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Notícias do Movimento Espírita

AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

Ä O DAF/DAM convida
Para o “Encontro do atendimento
fraterno”
Entrevistadores, Apoio, Recepção,
Aplicadores de passe da Assistência
Espiritual, Explanadores do Evangelho
e demais tarefeiros da Assistência
Espiritual.
Será no dia 24 de março – sábado
- 9 horas. Convidado: Jorge Camacho.
Grupo de Pais da Mocidade
A partir deste mês o grupo de pais
e responsáveis da Mocidade retorna,
às 17h, todos os sábados.
O grupo se reúne para estudar e discutir assuntos relativos aos nossos
jovens, procurando auxiliar na educação moral e espiritual. Não precisa ter
filhos na evangelização, aberto também a educadores. O livro de apoio
para os estudos deste ano será:
“Adolescência e vida” – de Joanna de
Angelis / médium Divaldo Franco.
 Convite para voluntários: Depto

de Multimeios – DMM
A equipe do DMM faz um apelo
para que novos voluntários nos auxiliem nesta tarefa. Se você deseja fazer
parte desta equipe, na limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros
acontecem a cada quinze dias.
No mês de MARÇO os encontros serão
nos dias 02, 16 e 30, sempre às 08h.
Participem, colaborem!

CONVITES - 9º Seminário de
Divaldo Franco, na Barra/RJ
O tema deste ano será “Oração,
Meditação, Perdão e Auto-perdão”,
que será realizado no último domingo
de abril, dia 29/04/12, das 09h às
13h. O local será: Citibank Hall. Mais
informações no site www.map.org/
divaldo. Convites a R$ 40,00.
Convites disponíveis na Livraria do
CELV. Adquirimos uma quantidade de
100 convites, não deixe para última
hora, pois eles se esgotam rápido, os
convites estarão à disposição em nossa Casa até o dia 23/04/12.

http://www.radioriodejaneiro.am.br/
Instituições Espíritas (de nossa
Região)

Aniversariantes
10/03/1920 – C. E. Luz e Verdade. Rua
Vítor Alves, 226 – Campo Grande – 92
a
n
o
s
;
11/03/2003 – Grupo E. Renascer. Rua
Catiara, 140 – Campo Grande – 9 anos.
Endereços & Programação
Centro E. Isaac Lima
End.: Rua Coronel Agostinho, 126/casa
1 – Calçadão de Campo Grande, RJ
informações tel.: 2415-0588.

O QUE ROLA NA INTERNET
Rádio Rio de janeiro – A Emissora
da Fraternidade
Única rádio espírita de nossa cidade,
Rio de Janeiro. Possui uma ampla programação, com destaques para: manhã
na Rio, espaço jovem, esperanto, falando de espiritismo, luz na penumbra
e muitos outros. Você pode ouvir pelo
rádio 1400 Khz AM ou acessando

Programação: Reunião pública e passe,
às 19h45min, Sextas-feiras. Atendimento fraterno, segundas e sextasfeiras, às 18h30min.
A evangelização infantil e dos pais,
sábados, às 15h30. E juvenil, sábados,
às 17h. Esperanto, sábado, às 15h.
Coral, sábados, às 19h.
Ma i s i n f o rm aç õ e s : h t t p : //
ceil.net.br/

Qual a hora certa para evangelizar
Deve-se levar o filho pequeno para os encontros de Evangelização Espírita, ou é aconselhável esperar que ele, livremente
possa escolher a religião que quer seguir?
Esta é uma questão bastante recorrente quando se trata da
necessidade de apresentar a Doutrina Espírita à criança. Os
que são contra essa idéia justificam sua opinião com base no
livre-arbítrio. Curioso é que os mesmos pais que assim pensam
não titubeiam em dar a primeira vacina ao bebê quando ele
conta apenas poucos meses de vida: gotinhas e agulhadas
dolorosas, mas necessárias. Igualmente não hesitam em matricular a criança em escolas de educação infantil, apesar das
lágrimas derramadas nos primeiros dias.

 Grupo de estudos da obra de

André Luiz (GELCOM II)
O Grupo de Estudo dos Livros Complementares foi criado para um estudo
metódico, programado e leve, no qual
os participantes podem debater e esmiuçar as entrelinhas do pensamento
espírita superior. Se você estudou ou
está estudando as obras básicas
(GELCO ou ESDE), não perca esta oportunidade.
Encontros todos os sábados, das
16h30min às 18h. O grupo no momento
estuda a obra: “Nos domínios da mediunidade”.
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Quando começar?
A Doutrina Espírita nos esclarece que todos renascemos para progredir e é na
infância que o espírito está mais apto a receber as orientações salutares e os bons conselhos que poderão ajudá-lo a trilhar novos caminhos na sua evolução espiritual.
Ignoramos quem é aquele que chega ao nosso lar na condição de filho. Não sabemos
quem foi, que elos o unem a nós, nem quais são as lições que precisa aprender. Certo,
no entanto, é que, se Deus no-lo enviou, é porque confiou na nossa capacidade de orientá-lo no caminho do bem. Então com a certeza de que é na infância que poderemos ajudá-lo a reformar seu caráter, ajamos com firmeza, oferecendo-lhe as melhores opções.

Família Evangelizada, Sociedade Equilibrada.
Participe: todos os sábados:
Grupo de Pais & Infância – às 15h
Grupo de Pais & Mocidade – às 17h
Ciclos
Infância - a partir do nascimento
Mocidade - a partir de 12 anos
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JOVENS ANIVERSARIANTES

16/03 - Tuany de Castro Oliveira
Leite
20/03 - Priscila Otaviano Ranauro
24/03 - Gisele Araújo dos Santos
30/03 - João Vitor Santana

Deixou saudades...
A XXXIII COMEERJ foi muito MAIS que um encontro. A COMEERJ
2012 foi repleta de MOMENTOS. Momentos que deixaram marcas que jamais
serão esquecidas por nós. Momentos de reflexão, escolhas e descobertas. Momentos de confraternização e de abastecer-nos de energia para a nova vida que
chega.
Foi também UNIÃO. União de pessoas, conhecimentos, ideias... União
de AMIGOS, todos juntos por uma única causa. A COMEERJ 2012 foi um local
onde jovens encarnados e desencarnados tiveram a chance de começar AGORA a preparar-se para a chegada do mundo de regeneração. Foi muito
bom estarmos juntos nesses cinco dias.
Agradecemos a vocês que fizeram parte desse belo encontro e desejamos que
vocês tenham compreendido que o FUTURO é realmente agora e que só você
pode decidir qual caminho seguir. Esperamos por vocês no Polo 6 na XXXIV
COMEERJ/2013. (Do site http://www.polo6.net/ )

Porque a Comeerj é importante para você?
Lara de Castro, Casa de Luz, interior de São Paulo:
O ambiente é muito bom, esta rodeado de coisas boas e você faz várias amizades que
podem durar a vida toda. Mesmo que você esteja desanimado tente conhecer coisas novas, ainda mais num lugar tão bom quanto esse.

Você já leu este livro?
DESCOLADO?
Nas páginas deste
relato encontra-se uma
história real de um ser
humano real. Tão real
como qualquer Espírito
em sua trajetória evolutiva: um ser que erra,
que acerta, erra novamente... Mas busca
corrigir o roteiro e acertar o caminho.
Num desvio, o jovem Américo escolhe as
drogas e acaba “descolando-se” para o
outro lado da vida. Agora busca retomar
o percurso. Estas páginas são a prova.
Marise Ceban (autora), pelo espírito
de Américo. Romance espírita - 288 págs.

Andressa Cristina de Jesus Nunes, GREMIL:
Porque aqui eu aprendo mais e conheço novos amigos, vários outros Centros e viro uma
pessoa melhor. A COMEERJ é muito boa e muito legal, aqui tem uma energia boa, diferente e quem vier vai gostar muito.
Matheus, CEAV:
É o momento que eu fico mais próximo dos ensinamentos de Jesus. Onde ampliamos os
nossos conhecimentos. Se pudesse a COMEERJ seria de mês em mês. A COMEERJ é o
futuro da humanidade.
Pedro Henrique da Silva, CEIL:
Deixo de pular o carnaval para reencontrar meus amigos e aprender mais e poder evoluir.
A COMEERJ é demais!
Thuam Dias, CEDILD:
O carnaval só atrai espíritos ruins e na COMEERJ nos aprendemos mais, e os ensinamentos são legais! Melhor seguir esse caminho, pois é o melhor.
Alessandra de Goes Cabral, CEAVC:
Na COMEERJ eu faço varias amizades, aprendo coisas novas além de rever os amigos antigos. Se você tem alguma pergunta que alguém ou alguma religião ainda não conseguiu responder venha conhecer a COMEERJ.

O que tinha na Comeerj?
Muita alegria, descontração, cooperação, amizade,
fraternidade, solidariedade e muito aprendizado!

E você? Por que te Deténs?

Ainda temos disponível em nossa livraria o CD da Comeerj
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.”
Euripedes Barsanulfo

A universalidade da Música
Apresento um texto, de autoria desconhecida, mas que expressa a abrangência universal, a beleza, o poder e a influência da música sobre os homens.
“Eu sou a mais antiga das artes.
Eu faço parte da natureza: eu estou no sopro do vento; no estouro do
trovão; no cair da chuva; no correr do rio; no passar das águas por entre as
pedras; nas ondas do mar...
Eu sou companheira dos animais: eu estou no canto dos pássaros e
nos sons variados produzidos por muitos deles.
Eu vivo entre os homens desde o surgimento, com meus sons graves
e agudos e minhas mil vozes.
Eu estimulo a criação de diferentes instrumentos musicais.
Eu tenho ritmos e harmonias que despertam emoções, exaltam sentimentos, relaxam o corpo e geram o bem-estar na alma.
Eu sou um desafio constante para os músicos e compositores, pois
exijo habilidade, paciência, persistência e criatividade.
Eu tenho melodias que comovem os patriotas; exaltam os vitoriosos;
expressão a fé em Deus; fazem nascer a esperança; animam os tristes; distraem os solitários, e embalam os cantores e os dançarinos...
Eu sou capaz de fazer as crianças tanto brincar, quanto ninar.
Eu roubo a atenção dos matemáticos com as minhas escalas e frações
que estão nas notas musicais.
Eu penetro o ouvido humano e ponho o cérebro a imaginar e levo a
mente a sonhar.
Eu desperto o amor no coração dos românticos e dos apaixonados...
Eu estou em todos os ambientes; nas casas, nos teatros, nas igrejas,
nos quartéis, nas empresas, nas festas e nos eventos populares e eruditos.
Eu sou a música: a mais pura e bela das artes.”

SINAIS E NOTAS
Se o Cristo já te ilumina,
A fé pura vem a ser:
Entregar-se à Mão Divina
Suceda o que suceder.
Francisco Ricardo
Um homem não sabe, a fundo,
Todo o valor do progresso,
Se nunca sofreu no mundo
As pedradas do insucesso.
Noel de Carvalho
Não te detenhas na prova
A requentá-la e a sofrer,
Cada dia é vida nova
Para quem sabe viver.
Lourenço Prado

Livro: Paz e Alegria
Médium Chico Xavier

Mágoa
Síndrome alarmante, de desequilibro, a presença da mágoa faculta a fixação de graves enfermidades físicas e psíquicas no organismo de quem a agasalha.
A mágoa pode ser comparada à ferrugem perniciosa que destrói o metal em que se origina.
Normalmente se instala nos redutos do amor-próprio ferido e paulatinamente se desdobra em seguro processo enfermiço, que
termina por vitimar o hospedeiro.
De fácil combate, no início, pode ser expulsa mediante a oração singela e nobre, possuindo, todavia, o recurso de, em habitando
os tecidos delicados do sentimento, desdobrar-se em modalidades várias, para sorrateiramente apossar-se de todos os departamentos da emotividade, engendrando cânceres morais irreversíveis.
Ao seu lado, instala-se, quase sempre, a aversão, que estimula o ódio, etapa grave do processo destrutivo.(...)
(...) Se já registras a modulação da fé raciocinada nos programas da renovação interior, apura aspirações e não te aflijas. Instado às
paisagens inferiores, ascende na direção do bem. Malsinado pela incompreensão, desculpa. Ferido nos melhores brios, perdoa.
Se meditares na transitoriedade do mal e na perenidade do bem, não terás outra opção, além daquela: amar e amar sempre, impedindo que a mágoa estabeleça nas fronteiras da tua vida as balizas da sua província infeliz.
Joanna de Ângelis - Médium: Divaldo Pereira Franco / Da obra: Florações Evangélicas.
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EM BUSCA DE JESUS
O amor é o perene amanhecer, após as sombras ameaçadoras.
Aqueles eram dias em que Roma dominava o mundo...
Sua águia sedenta de sangue sobrevoava o cadáver das civili- A palavra de Jesus, na tônica do amor, é a canção sublime que
embalou Sua época e até hoje constitui o apoio e a segurança
zações e povos vencidos.
das vidas que Se lhe entregam em totalidade.
Os valores éticos eram esquecidos...
A desconsideração moral permitia que os ideais da HumanidaRedação do Momento Espírita com base no cap. Trigo de
de fossem manipulados pelas estruturas políticas odientas,
Deus, do livro Trigo de Deus, pelo Espírito Amélia Rodrigues,
que lançavam por terra as construções filosóficas e espirituais
psicografia de Divaldo Pereira Franco, ed. Leal; no cap.O Mesdo passado.
Foi nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina do sias de Nazaré, do livro Há dois mil anos, pelo Espírito EmmaAmor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidarie- nuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ed. Feb; no cap.
16, do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psidade fraternal.
Surgiu na Terra o Homem-Luz para modificar a arcaica estru- cografia de Francisco Cândido Xavier, ed. Feb e no livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, ed. Feb. Em
tura do homem-fera.
14.07.2010
Tratava-se de personalidade inconfundível e única. Deixava
transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma
beleza suave e indefinível.
Longos e sedosos cabelos molduravam-Lhe o semblante comREFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE
passivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados
por luz desconhecida.
Sorriso Divino revelando, ao mesmo tempo, bondade imensa e Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinados a realizar uma remodelação da Humanidade. A multiplisingular energia.
Irradiava da Sua melancólica e majestosa figura uma fascina- cidade das causas de destruição constitui sinal característico
dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos
ção irresistível.
Sua palavra, Seus feitos, Seus silêncios estóicos dividiram os germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a Humanidade
tempos e os fatos da História.
Conviveu com a ralé e trabalhando-a logrou fazer heróis e tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades.
As folhas mortas da Humanidade caem batidas pelas rajadas e
santos, servidores incansáveis e ases da abnegação...
Utilizando-Se do cenário da natureza, compôs a mais comove- pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes
dora sinfonia de esperança. Na cátedra natural de um monte sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se puriapresentou a regra áurea para a Humanidade, através dos fica.
robustos e desafiadores conceitos contidos nas bemPara o materialista, os flagelos destruidores são calamidades
aventuranças.
carentes de compensação, sem resultados aproveitáveis, pois
Dignificou um estábulo e sublimou uma cruz...
Exaltou um grão pequenino de mostarda e repudiou a hipocri- que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres
sia dourada dos poderosos em trânsito para o túmulo, quanto para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicaa covardia mofa, embora disfarçada, dos déspotas da ilusão mente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas conseqüências e não lhe causam o mínimo pavor; ele lhes
mentirosa.
compreende o objetivo e não ignora que os homens não perLevantou paralíticos.
dem mais por morrerem juntos, do que por morrerem isolados,
Limpou leprosos.
dado que, duma forma ou doutra, a isso hão de todos sempre
Restituiu a visão a cegos.
chegar.
Reabilitou mulheres infelizes.
Curou loucos.
Os incrédulos rirão destas coisas e as qualificarão de quimériReanimou desalentados e sofredores.
cas; mas, digam o que disserem, não fugirão à lei comum; caiEm troca do amor que dedicou foi alçado à cruz...
Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do rão a seu turno, como os outros, e, então, que lhes acontecerá? Eles dizem: Nada! Viverão, no entanto, a despeito de si
bem, estavam ensangüentados.
Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas ver- próprios e se verão, um dia, forçados a abrir os olhos.
melhas, gotejando o sangue do suplício.
Allan Kardec, livro: A Gênese (cap. XVIII, itens 34 e 35)
Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais
puros do mundo, Se mostrava aureolada de espinhos.

O Mestre, todavia, que vivera e falara da Boa Nova que é
toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a
vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da
bondade sobre a perversidade, roga a Deus com extrema
sinceridade:
Pai perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem!...

FRASE DO MÊS
“O amor é sempre o conselheiro sábio em
qualquer circunstância”
Joanna de Ângelis
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Mensagem mediúnica
PLANTIO DE AMOR
Queridos irmãos, antes de plantar vosso trigo, retirem da terra o joio, e preparem a semeadura da sementeira para que o plantio seja
abundante e com fertilidade. Vossa plantação seja de amor, e que deste amor, frutos de paz se façam presentes, que o amor se faça em
todas as sementeiras, e que a paz não venha a ser sufocada com o joio da tristeza e do egoísmo. O plantio é nossa maior fonte de amor a
ser recolhido ,para que aqueles que não alcançaram ainda o labor desta paz possam se sentir numa lavoura, onde o amor eram as flores,
e os espinhos irão se formar para que os frutos sejam protegidos da dor, que neste mundo se faz necessária.
Meus queridos irmãos, somos vossos adubadores hoje, amanhã e sempre; que a paz do nosso Mestre se faça presente em vossas plantações e no labutar terrestre.
Um irmão e amigo
Recebida em reunião mediúnica no CELV, em 13/11/2011.

