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EDITORIAL
Neste mês de março, entre tantos assuntos que nos falam muito de perto, destacamos a
Assembléia Geral Ordinária – AGO do CELV, como tema da mais alta importância para ser
revisto, avaliado, debatido e ponderado, considerando que somos “seres dotados de
inteligência, racionalidade, livre-arbítrio e responsabilidade”.
Inicialmente, conceituamos, a título de elucidação: Assembléia = reunião de muitas
pessoas para um fim determinado; Geral = comum, universal, que alcança a todos; Ordinária =
habitual, que se dá dentro de uma ordem predeterminada.
AGO, no que estamos reflexionando no momento, trata-se da reunião geral dos
associados (efetivos e beneméritos) da Instituição Espírita a que pertencemos e tem sua data
estabelecida, por prescrição estatutária, de acordo com a proposta a que se destina, enunciada
através de convocação, na pauta a ser examinada.
A AGO do CELV, no mês de fevereiro, anualmente, é destinada à apresentação do
Relatório da Administração e do parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial, a
demonstração da Receita e da Despesa e a prestação de contas da Diretoria referentes ao
exercício no ano anterior, analisá-los e aprova-los, em transparência absoluta, aos
procedimentos adotados em outras áreas, não só a financeira, atendendo às solicitações do
quadro de associados já mencionados, responsáveis pela existência e manutenção da Casa
Espírita, de onde são escolhidos, além dos trabalhadores, nomes que a dirigirão, formando sua
Diretoria Executiva, em obediência aos regulamentos constantes do Estatuto em vigor.
No dia 12 de fevereiro de 2007, domingo anterior à data que assinala, no calendário
social, o carnaval, foi marcada a sua realização. Não houve quorum (número mínimo para
funcionamento), nas duas chamadas regulares. Consultados os senhores associados presentes,
em número de ...., por votação aberta, verbal, atendendo ao Estatuto vigente que recomenda
nova marcação estabelecida no prazo de 30 dias, optou-se pela data de 11 de março de 2007, às
10:30 horas, em 1ª convocação, com a maioria absoluta dos Associados ou às 11:00 horas, em 2ª
convocação, com a presença de um terço dos Associados.
A nossa responsabilidade diante dos Amigos Espirituais que nos assistem a atuação, no
campo físico também e do Movimento Espírita onde nos inserimos nos conclama ao
comparecimento disciplinado, consciente, que permita a sua realização e estreite ainda mais os
laços fraternais que nos unem, ampliando a confiabilidade desta “vitrina” que somos – cada um
de nós – na exposição da responsabilidade, lisura e disciplina que devem caracterizar os
profitentes da Doutrina Espírita.
Cento e cinqüenta anos da Codificação Espírita que comemoramos, homenageando-a com
o carinho que dedicamos aos estudos e à execução do que nos cabe apreender, em dedicação à
Casa Espírita que nos acolhe e tanto nos oferece em oportunidades sempre multiplicadas.
Reflitamos: “a paz do mundo começa em nós.” Cumpramos o nosso dever. Muita paz!
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CELV – 87 ANOS DE TRABALHO, ESTUDO E CARIDADE!

10 DE MARÇO DE 1920

1º ALMOÇO BENEFICENTE
É com imensa alegria que o CELV faz uma delícia de convite a todos.
Realizaremos nosso Almoço Fraterno no domingo dia 18/03/07 a partir das
12h. Traga a família e convide os amigos para saborear conosco, será servido: espetinho
misto, molho a campanha, farofa... Teremos também opção vegetariana. Além da
confraternização você estará ajudando ao CELV. Convites na nossa Livraria. Participe!

 Momento para Reflexão
No relacionamento com os outros, observa o que fazes.
Busquemos agir agora de tal modo que não venhamos a sentir qualquer
arrependimento depois. O bem dos outros seja nossa diretriz.
Lembra-te: em matéria de atitudes, a vida não fornece cópias para revisão.
(Emmanuel do livro Agora é Tempo)
Feliz Aniversário
Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs) associados
(as), para os quais suplicamos a Jesus que lhes dê muita saúde e paz!
Março
16 - Fernanda Soares Portugal
17 - Allan de Souza Cunha
20 - Manoel Barreto
20. - Marlene Macedo de Souza
20 - Rita de Almeida Rumbeelperger
20 - Lair de Souza Lopes
20. - Haroldo Alonso Sanchez
22 - Mário de Aguiar Macedo
23 - Rosângela Reis da Cunha Monteira
24 - Mônica Barbosa Araújo
29 - Janét da Silva Cunha
31 - Marília Pereira Freitas

01 - Alessandra Oliveira da Silva
01 - Carlos Alberto Felipe
01- Jaqueline Costa Vieira
05 - Mônica Innocêncio Ribeiro
06 - Beti Jeane de Oliveira Brisse Rangel
06 - Sonia Regina de Almeida Avelar
09 - Ione Wood Leite Barbosa
10 - Edson Correa
11 - Valter C. de Albuquerque Junior
14 - Regina Sonia dos Santos Meinicke
16 - Maria das Graças Palhares Peixoto
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 Novos associados
Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria) trazendo uma foto, onde receberão um exemplar do Estatuto do CELV e os
esclarecimentos a respeito de suas mensalidades. São eles: Alan César Pinto Faria, Ediléia dos
Santos Lauria, Fátima Cristina de Freitas Suzano, Luciana Jordão Velloso de Castro Torres,
Maria Aparecida Drumond Moreira Alves.
 Associado Efetivado
Consuelo Ferreira da Silva
Felicitamos a companheira que é Associada do CELV há mais de dois anos e participa de
diversos trabalhos de nossa Casa, passando, a partir de 09.02.07, à condição de Associada Efetiva,
de acordo com o Art. 6º, letra “b” , do Estatuto do CELV em vigor. Parabéns!

Edital de 2ª Convocação
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO
A Diretoria do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Presidente, e de acordo com o
que dispõe os Art. 15º, Parágrafos 1º, 2º e 3º e Art. 16º, Alíneas “c” e “d”, do Estatuto do
CELV em vigor, vem por este EDITAL, convocar os Senhores Associados efetivos e
beneméritos, no gozo de seus direitos, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária,
em sua sede, a Rua Vitor Alves, nº. 226, Campo Grande, RJ, no próximo dia 11 de março
de 2007, às 10h30min em 1ª Convocação, com a presença da maioria absoluta dos
Associados ou às 11h, em 2ª Convocação, com a presença de 1/3 (um terço) dos
Associados acima mencionados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do parecer do Conselho Fiscal,
sobre o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Receita e da Despesa e a
prestação de contas da Diretoria, referentes ao exercício anterior de
01.01.2006 a 31.12.2006, analisá-los e aprová-los;
b) deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as prescrições
legais, estatutárias e regimentais.
Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2007.
Nivaldo Nogueira Dias
Presidente

Solicitamos aos Srs. Associados que procurem colocar suas mensalidades e
endereços em dia. Pedimos que os associados tragam 1 retrato 3x4 ou 2x2
recente para completar suas fichas de associados. Vamos colaborar com
nossa Casa Espírita
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 MEMÓRIA ESPÍRITA
Aconteceu em Março...
Dia 09 – Desencarna, em 1979, José
Herculano Pires. Espírita erudito, autor de
vários livros.
Dia 18 – É publicada, em 1860, a segunda e
definitiva edição de “O Livro dos Espíritos”,
devidamente reformulado por Allan Kardec.
Dia 20 – Na Alemanha, em 1941, o escritório
do Instituto Esperantista foi violentamente
fechado pela polícia nazista, confiscado os
haveres e muitos presos e fuzilados pelo
regime.
Dia 25 – Assinala em 1939 a passagem para
a vida espiritual do jornalista, poeta e
abolicionista José Florentino de Sena, mais
conhecido pelo pseudônimo José Petitinga,
sendo o 1º presidente da União Espírita
Baiana.
Dia 31 – fundada em 1897 a Livraria da
Federação Espírita Brasileira.

 Sugestão de Leitura
Educar é uma arte,
arte que demanda
conhecimento,
sensibilidade
e,
acima de tudo, a
força do exemplo.
Aos
pais
e
evangelizadores,
indicamos a leitura
do livro: ”A arte
moral de educar os filhos”, o autor Walter
Barcelos, deixa isto bem claro ao analisar,
sob a óptica do Espiritismo, as questões
relacionadas à educação que mais preocupam
os pais na atualidade, abordando com
clareza temas como auto-educação dos pais,
amor possessivo, limites, filhos difíceis,
ingratidão, influência dos meios de
comunicação e sexualidade do jovem.
“Os educadores do coração (os pais) –
devem estar imbuídos da disciplina
consubstanciada na moral evangélica, a fim
de trabalharem com eficiência e proveito
educacional. Sem um grau de disciplina
cristã adquirida pelos pais, torna-se
impraticável passar a boa disciplina à mente
e ao coração das crianças.” O autor fala
também de como o Evangelho de Jesus pode
ajudar aos pais na hora em que tiverem de
se pronunciar com um “sim” ou um “não”.
Walter Barcelos também ressalta a
importância de conversar com os jovens
sobre a sexualidade. De ensiná-los a
enfrentar com fé e coragem as fraquezas
morais do mundo, as tentações da “carne” e
os próprios impulsos da vida afetivo-sexual
com disciplina, controle e responsabilidade.
O livro está dividido em oito partes
com 300 páginas, editado pela Casa Editora
Didier. (O Grupo de pais do CELV, que se
reúnem aos sábados às 15h vem estudando
este livro).

 CELVINHO e sua dica de leitura
Trouxemos-lhes lições de
vida e sabedoria extraídas
de ocorrências singelas do
nosso dia-a-dia que irão
encantar o público infantojuvenil. Escrito com muita
sensibilidade, o livro: “O Diário de
Clarinha”, leitura que deve ser feita com o
coração, primeiro sinta-a e depois pense e
reflita. Seu estilo é inspirado no livro... E,
para o resto da vida, de Wallace Leal, a
quem é prestada uma singela homenagem. O
livro mantém o “lugar comum” de tantos
livros infantis, que é o amor, a esperança, a
alegria e tudo que faça parte do universo
encantado das crianças. Se ele puder ajudálo a ser mais feliz, ainda que por breves
instantes, já terá valido a sua leitura.
Escrito por Cezar Braga Said, tem 124
páginas com primorosas gravuras sugestivas
e coloridas, da ‘Edições Léon Denis’.
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 Sala de Vídeo.
Apresentaremos neste mês quatro entrevistas maravilhosas, importantes e
atuais a respeito de um tema tão discutido, mas tão antigo: “Depoimentos de
cientistas e estudiosos da Reencarnação”.
Você terá a oportunidade de assistir: Dra. Marlene Nobre e Dr. Décio Iandoli Jr.
da Associação dos Médicos Espíritas (AME), Dr. Zalmiro Zimmermmam da Associação
Brasileira dos Magistrados Espíritas (ABRAME) e também Dr. Hércio Marcos C. Arantes do
Instituto de Difusão Espírita (IDE) – nos esclarecendo sobre este tema e seus aspectos:
religioso, histórico, cientifico. Apresenta-nos a visão e a comprovação pela Doutrina
Espírita, ampliando nossos conhecimentos na compreensão a respeito da nossa condição de
seres imortais e que através das sucessivas reencarnações vamos crescendo,
desenvolvendo e vamos compreendendo a beleza da vida que Deus nos oferece. Com certeza
você terá novas revelações sobre a reencarnação, informações que irão lhe auxiliar na
compreensão.
“O Espiritismo é uma ciência que desvenda todo um mundo de mistérios, que torna patentes
as verdades eternas”. Gabriel Delanne
EXIBIÇÕES nas terças-feiras do dia 13/03 e 27/03
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos.

Biblioteca & Sala de leitura
Mantenha seus empréstimos em dia, dando a oportunidade a outro
companheiro de também usufruir deste beneficio! Visite-nos.
“O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar”

MENSAGEM MEDIÚNICA
Caminhando por uma estrada toda de luz e esplendor, cercada de flores e canto de
pássaros. No final desta estrada, uma luz muito forte se faz presente. Pergunto a mim
mesmo, que luz é essa, que brilha como uma pedra preciosa e reluz... reluz... reluz...
E todos me respondem numa só voz, essa luz filhos queridos é Jesus.
Mensagem recebida em reunião mediúnica em 25/01/07 - médium Erli
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 REFLEXÃO
Filhos não podem esperar!
Quando termina um ano, mesmo sem percebermos vamos fazendo planos para o
próximo. Muitas coisas que não conseguimos realizar ou finalizar ficam para o próximo: a
faculdade, a mudança de emprego, a economia para um carro novo ou para a casa própria, a
viajem de nossos sonhos... há tempo para tudo. Menos para as experiências de ensino e
educação de nossos filhos. A casa pode esperar, o carro pode esperar, a reforma pode
esperar, a festa pode esperar... filhos não podem esperar.
Urge aproveitar cada segundo de suas vidas, enquanto estão em nosso convívio,
enquanto estamos responsáveis e ensinando-lhes a viver. Há tempo de abraça-los bem
forte, carregá-los no colo e contar-lhes as mais belas histórias; porque haverá um tempo
em que estarão abraçando outras pessoas, ouvindo outras história...
Tempo de falar de Deus e ensinar-lhes o respeito e a fé, pois há momentos em que poderá
parecer que Deus o abandonou... Tempo de apostar corrida, fazer desenhos, apanhar
borboletas, cantar parabéns e possibilitar-lhes boas amizades. Logo o tempo precisará ser
preenchido com coisas “importantes”...
Há um tempo em que respondemos a todas as suas perguntas, pois poderá vir um
tempo em que eles não queiram mais as nossas respostas...
Há um tempo de ensinar-lhes pacientemente a obedecer, guardar seus brinquedos,
ouvir conselhos e orar, pois poderá vir um tempo em que o mundo parecerá engolir suas
possibilidades de organizar-se...
Há um tempo de ensinar-lhes a beleza do dever cumprido, do aprender a conhecer, a
fazer, a conviver, a ser, a valorizar seu espaço e seu tempo na escola; tempo de aprender a
amar... ensinar-lhes a autonomia, a liberdade, a responsabilidade, a perseverança, a coragem
e a beleza da vida, pois filhos não podem esperar.
Haverá um tempo em que não ouviremos porta batendo, gritos de criança, brinquedos no
tapete, marcas de dedos na parede, comida no chão. Bem cedo os veremos partir, confiando
apenas no aprendizado de então, pois, filhos não podem esperar.
Neste dia olharemos para trás e saberemos que todos esses anos como pessoas
justas e honestas, amando a Deus e servindo ao próximo, encantados com tudo que vêem ou
sentem. Neste dia seremos as pessoas mais felizes do mundo, e no silêncio do coração,
diremos: “Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Por dar-me a oportunidade de ser pai e
mãe, mas acima de tudo amigo deste filho teu!”
Filhos não podem esperar.
Autor desconhecido
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 Fragmentos de Luz
Em oração
Pai acende a Tua Divina Luz em torno de todos aqueles que Te olvidaram a bênção, nas
sombras da caminhada terrestre.
Ampara os que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta.
Ajuda aos que não se envergonham de ostentar felicidade, ao lado da miséria e do infortúnio.
Socorre os que se não lembram de agradecer aos benfeitores.
Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa
aos que iniciam a jornada humana.
Levanta os que olvidaram a obrigação de serviço ao próximo.
Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico.
Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência na carne é
simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da Eternidade.
Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material.
Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes.
Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcham disseminando a revolta e
a indisciplina.
Intervém a favor de todos os que se acreditam detentores de fantasioso poder e supõem
loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos.
Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual
dos gestos intempestivos.
Estende paternas mãos a todos os que olvidaram a sentença de morte renovadora da vida que
a tua lei lhes gravou no corpo precário.
Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da
impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos, dignos de
compaixão, diante de teus sublimes desígnios.
Eles todos, Pai, são delinqüentes que escapam aos tribunais da Terra, mas estão assinalados
por Tua Justiça Soberana e Perfeita, por delitos de esquecimento, perante o Infinito Bem...
Jesus
Do livro: Jesus no Lar, pelo espírito Néio Lúcio/ Chico Xavier

... & Verdade
10 maneiras de erguer um Centro Espírita
1. Compareça às reuniões, e, sempre que o fizer, chegue na hora.
2. Se o tempo não estiver bom, vá assim mesmo.
3. Quando solicitado a auxiliar, ofereça o melhor de si, sem dizer que o trabalho deve ser
executado por esse ou aquele companheiro.
4. Quando não assistir às reuniões, não critique o trabalho daqueles que compareceram.
5. Sempre que convocado, aceite os postos de maior responsabilidade, e, caso não tenha sido ainda,
não veja nisso motivo de melindre.
6. Dê sincera importância à execução de suas tarefas, e, quando solicitado à prestação de contas,
apresente-se com humildade.
7. Quando chamado a opinar sobre assunto sério, fale no momento certo, porém, depois da reunião,
não discuta com ninguém como deveria ter sido decidido, pois já não é tempo.
8. Lute por fazer mais do que o “absolutamente necessário”, unindo-se àqueles que põem mãos à
obra com toda a boa vontade e com todo o zelo em prol de êxito dos trabalhos, sentindo-se
responsável e nunca imaginando a existência de uma “panelinha” querendo mandar e desmandar.
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9. Se novos colaboradores chegarem, auxilie-os na melhor compreensão do que seja o Centro
Espírita.
10. Na parte que lhe toca contribuir para pagamento dos compromissos materiais, financeiros,
preste seu concurso regular e não espere ser lembrado para cooperar.
Publicado na Agenda Renascer/2007



AGENDA DO CELV

Consulte também nossos murais.
 Oficinas do “Suave Entardecer”
O DAF – Depto de Atendimento Fraterno convida, não só os mais idosos, mas também
os que se mostrarem interessados para suas oficinas:
* Terças-feiras, a partir das 8h – oficinas de música, artesanato, reflexões doutrinárias;
* Quartas-feiras das 9 às 11 h – alfabetização para adultos com professoras
especializadas;
* Quintas-feiras a partir das 13 h – pintura e artesanato.
 Lembrete do DAD
O Departamento de assuntos doutrinários do CELV lembra que existem várias opções de
estudo a todos, para que conheçam melhor o Espiritismo, procure em nossa grade de
programação os dias e horários.

DIJ – Depto de Infância e Juventude
•

•

Infância - Atenção srs. Pais e responsáveis não abandonem seus projetos! As atividades
de Evangelização infantil que acontecem aos sábados retornam neste mês, precisamente
no dia 03/03 às 15h. Aguardamos ansiosamente pelo retorno de todos que nos alegraram
em 2006 e convidamos novos papais a participarem desta obra de Amor – coopere com
Jesus!
Juventude – Ei você, jovem freqüentador de nossa Casa, já conhece a Mocidade

Espírita Ezequiel? É um grupo de estudo elaborado especialmente para os jovens
a partir dos 13 anos. É uma grande oportunidade de melhor compreendermos a
Jesus e aos ensinamentos da Doutrina Espírita de forma jovial, alegre e muito
equilibrada. Estamos lhe aguardando, sempre aos sábados às 17hs.
 O Departamento de Multi Meios precisa de sua colaboração!
O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e manutenção de
nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras do mês, e também
quando houver a 5ª sexta-feira. No mês de março nossos encontros serão nos dias 02, 16 e também
30 /03, sempre às 08h. Se você não pode vir numa sexta venha em outra, mas venha e ajude-nos!
Procure o companheiro Elson para maiores informações.
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 DOM – Departamento de orientação mediúnica
• Estudos da Mediunidade
Quartas-feiras
14 de março - Livro Diversidade dos Carismas / vol.1 - cap. V item 12 – Crianças
desencarnadas- pág. 225 a 232 - Responsável: Alberto / Auxílio: Angela
28 de março - Livro Diversidade dos Carismas / vol. 1- cap. VI item 1 – “Desdobramento em
desdobramento” – pág. 242 a 246 - Responsável: Nair / Aux. Lia
 Agradecimentos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
•

Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de
janeiro/2007: 258 kg de alimentos, 1415 peças de roupas, 122 pares de sapatos, 18
bolsas / cintos, 91 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 11 e R$49,40 em
doações em dinheiro. No bazar foram arrecadados R$ 556,20.

 1º Encontro de voluntários do DAPSE / 2007
O Depto de Assistência e Promoção Social Espírita convida a todos os voluntários a
participar deste encontro que será realizado no dia 07/04/07 das 9h às 12h. Não deixe de
comparecer!
 Breve história: CELV 87 anos de fundação
Em 10 de março de 1920, na casa da Rua Rio do A, nº. 16, no bairro de Campo Grande
– RJ, alguns companheiros de ideal se congregaram com a finalidade de fundar uma casa
onde se faria o estudo das obras Fundamentais do Espiritismo, codificadas por Allan
Kardec. Tendo como primeiro presidente o Sr. José Carvalho de Medeiros e como vicepresidente o Sr. Mario Bastos.
Em 1º de junho de 1932, agora funcionando na Rua Coronel Agostinho nº. 78, reunidos
em Assembléia Geral, foi eleita uma nova Diretoria. Consta no livro existente como a 1ª
Diretoria eleita, e que tomou posse imediatamente: presidente: José Carlos de Medeiros,
Vice-presidente: Prof. Felipe Santiago. Em 05 de maio, com a graça de Deus, foi adquirida
uma propriedade, na Rua do Encanamento nº. 64, atual Rua Vitor Alves, 226 onde até hoje
funciona.
José Carlos de Medeiros esteve à frente desta casa por 46 anos, quando em 1964,
veio a desencarnar repentinamente. De lá pra cá a presidência vem sendo substituída
periodicamente, eleita conforme determinação estatuária.
Eis um resumo da história do Luz e Verdade, onde estão discriminadas as lutas e as
dificuldades com certeza encontradas e vencidas por nossos irmãos que administraram no
passado e que fizeram com que chegasse até nós, prosseguindo em plena atividade, esta
casa que muito amamos. Parabéns CELV!
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NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Está chegando o dia: 28º FEIRÃO DE UTILIDADES
Com o apoio das casas espíritas da região, o tradicional evento acontecerá no
domingo dia 15/04/07 a partir das 10hs no Orfanato A Minha Casa – Estrada do Moinho,
135 – Campo Grande. Toda a renda será dividida entre as entidades participantes. Venha e
traga toda a família, todos irão gostar! Terá almoço, show, bazar, livraria, churrasquinho,
sorvetes, tortas... Anote em sua agenda, esse você não pode perder!!!!
 Por que você não foi à COMEERJ?
Encerrou-se na quarta-feira, 21/02, a 28ª Confraternização das Mocidades Espíritas
do Estado do Rio de Janeiro, realizada em Campo Grande, que ocorre todos os anos durante
o período do Carnaval. Mais uma vez, tivemos a oportunidade abençoada de vivenciar
sublimes momentos de alegria, aprendizado e confraternização. Apesar de a título ser
voltado para a juventude, há sempre uma participação intensa de todas as faixas etárias
(pais e pequenos companheiros), pois são realizados trabalhos e estudos para todas as
idades, para que os responsáveis possam participar juntamente com seus filhos. Dentre as
muitas atividades, podemos destacar, além dos estudos dinâmicos e atrativos, as gincanas,
teatros, músicas, nas quais todos têm a oportunidade de vivenciar o verdadeiro
Cristianismo, sempre baseados nos ensinamentos espíritas.
Temos a certeza de que todos os que participaram deste retiro, dele retornaram
com mais fé, alegria, harmonia e muita vontade de servir, pois compreenderam a felicidade
que aguarda a todos nós. E aqueles que conosco não estiveram, nós do CELV torcemos para
que participem no próximo ano, e compartilhem conosco deste grande ideal de amor.

 Dicas de sites espíritas
•

www.clubedearte.org.br (palestras, rádio, loja virtual);
• www.amebrasil.org.br (Associação Médica Espírita do
Brasil);
• www.radioriodejaneiro.am.br (rádio Espírita).

Espiritismo no Barra Shopping
O maior shopping center do RJ abre espaço todas às quartas-feiras para o estudo
da Doutrina Espírita. As reuniões acontecem no Centro Ecumênico, no andar térreo,
próximo à saída E. São estudadas as obras básicas da codificação em dois horários: às 16hs
e também às 20hs. Após os estudos, são aplicados passes magnéticos nos interessados. Vale
destacar o crescente interesse despertado por este trabalho, sendo excelente a
freqüência nas reuniões. (extraído do Sei nº. 2028)
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 Endereços do Movimento Espírita
• Centro E. Pingo de Luz – Estrada do Lameirão Pequeno, 758 – Rio da Prata /
Campo Grande – Tel.: 3405-4450.
• Centro E. Esperança com Jesus – Rua 73, lote 06 – quadra 91 - Jardim N. S. das
Graças – Campo Grande.
 Instituições aniversariantes
• C.E. Luz e Verdade – 10/03/1920 – 87 anos.
• Grupo E. Renascer – 11/03/2003 – 04 anos.

Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?
E-mail: divcelv@yahoo.com.br

Expediente:
Diretor: Nivaldo Dias
Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira.
Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV, Ivete Zampa, Eduardo Ferreira
Revisão: Célia Evangelista
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