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Luz & 
Verdade 

 
ANO XII  –  NÚMERO 97  –  MARÇO 2008 

 
 

EDITORIAL 
 

No mês de março – dias 10 e 12 – o CELV comemora o seu 88º aniversário: são 88 
anos de atividades doutrinárias que lhe emprestam a posição de educandário, lar, oficina de 
trabalhos na conquista do bem geral, através do estudo, do convívio, das “mãos” que se 
estendem para socorrer, amparar, envolver num abraço fraterno aqueles que o buscam, 
exatamente como ontem, hoje e amanhã, sempre de Jesus. 
 Em datas assim, emergem do coração tantas lembranças que nos envolvem e 
acariciam, realizando a tarefa de nos conduzir no retorno do tempo, revendo velhos e 
queridos amigos que nos precederam na grande viagem de volta ao mundo espiritual nosso 
habitat natural. Queridos e saudosos amigos! 
 Quantas lutas...quantas emoções, quantas renúncias, num esforço permanente para 
que , em trabalhando o próprio espírito, fossem derramadas as bênçãos da paz, do 
equilíbrio, da solidariedade, da alegria cristã. 
 Rememorando o que nos foi permitido acompanhar de perto, tudo o que os registros 
históricos do CELV guardaram, e mais as experiências vividas por outras instituições 
similares, só encontramos espaço no coração para agradecer: em 1º lugar a Deus – nosso Pai, 
aos Benfeitores da Humanidade, aos bondosos amigos do bem, enfim, à Doutrina Espírita – 
a grande instrutora da nossa caminhada que, na releitura da Doutrina Cristã, nos tem dado 
forças, alento e coragem para prosseguir, sem esmorecimentos. 
 Na oportunidade presente, neste recomeço de gestão administrativa, gostaríamos de 
deixar registrado o agradecimento sincero a todos os que, direta ou indiretamente estão a 
postos: para contribuir nas tarefas, as mais diversas, que nos cabem para desempenhar; no 
estímulo, no acompanhamento ou, mais de perto, compondo, o quadro administrativo – 
Diretoria e Departamentos – oferecendo o esforço da perseverança, dedicação e apoio 
mútuo. 
 Obrigado, amigos do CELV. Mais do que qualquer palavra possa traduzir, 
(considerando que a linguagem do coração é intraduzível), as vibrações silenciosas que nos 
preenchem a alma, em gratidão profunda, são estendidas a todos, num desejo sincero de 
que muitas bênçãos de paz e luz os envolvam permanentemente. 
 Prossigamos juntos nesta Casa que o Pai Maior nos emprestou para o estudo, 
trabalho, convívio, lembrando as palavras do Divino Mestre: “Quem quiser vir após mim, 
tome a sua cruz e siga-me... Não se turbe o vosso coração... Estarei convosco até o final dos 
séculos”. 

Ivete Zampa 
 
 
 

Boletim Interno 
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1º ALMOÇO BENEFICENTE 
 
É com imensa alegria que o CELV faz uma delícia de convite a todos. Realizaremos 

nosso Almoço Fraterno no domingo dia 16/03/08 a partir das 12h. Traga a 
família e convide os amigos para saborear conosco. 
  

 
Cardápio: Frango a milanesa, arroz, salada verde, panachê de legumes, 

farofa. Com opção vegetariana. 
 

Além da confraternização você estará ajudando ao CELV. 
Convites na nossa Livraria. Participe! 

 
 
 

AVISO sobre MENSALIDADES 
Lembramos aos Senhores associados que, de acordo com o Estatuto,o 
atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades acarretará a perda da 

condição de associado do CELV. 
Colaborem, mantenham suas mensalidades e endereços atualizados. 

O CELV precisa de todos nós!. 
 
 
 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DO CELV 
Presidente: Ivete Zampa de Aquino 
Vice-presidente: Ana Maria Rodrigues Eller, 
1ª Secretária: Cleusa Maria Barbalioli Macedo 
2ª Secretária: Suely da Silva Ladeira 
1º Tesoureiro: Nivaldo Nogueira Dias 
2º Tesoureiro: Inês Marques de Souza 
Diretor do Patrimônio: Hildemberto Nascimento 
Paiva 

 

DEPARTAMENTOS DO CELV 
DAD – Valmir Freitas 
DAF – Ivete Zampa 
DAPSE – Ana Eller 
DEE – Wanderley Oliveira 
DIV – Marylin Oliveira 
DIJ – Fernanda Portugal 
DMM – Diana Hasler 
DOM – Creusa Branco 
 

 
 
 
“Até breve” companheiro 

Deixamos aqui, assinalado o nosso carinhoso “até breve” ao companheiro colaborador 
e amigo do CELV João Telles, o “Joãozinho da cantina”, com muito amor, a ele nos 
referíamos, já que partiu para o mundo espiritual e deixa, sem dúvidas, muitas saudades. 
Nosso muito obrigado por sua alegria e por nos proporcionar sempre um “bom papo”. Até 
breve! 
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Ä Parabéns pra você, nessa data querida... 
 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

 
01  -  Alessandra Oliveira da Silva 
01  -  Carlos Alberto Felipe    
02  -  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 
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  
21  -  Haroldo Alonso Sanchez   
22  -  Mário de Aguiar Macedo 
23  -  Rosângela Reis da Cunha Monteira 
24  -  Mônica Barbosa Araújo 
26  -  Jeilda Xavier Nicácio 
29  - Janét  da  Silva  Cunha     
30 -  Marília Pereira Freitas 
 

 
Ä  Associados efetivados 

• Ana Maria Sanches Sarmento 
• Carmelita Toledano 
• Denise Loures Pires Lage 
• José Fidelis Lima 
• Maria das Graças Palhares Peixoto 

 
Felicitamos aos companheiros que são Associados do CELV a mais de dois anos e que 

participam de diversos trabalhos em nossa casa e passaram, a partir de fevereiro de 
2008 à condição de Associados Efetivos, de acordo com o Artigo 6º, letra “b”, do Estatuto 
do CELV. Parabéns! 
 

 
Mudança de Departamento 

A Presidente do CELV usando de suas atribuições, de acordo com o Art. 24º, 
Parágrafo 1º, alínea “o” do Estatuto do CELV, resolve: 

a) Dispensar, a pedido, o companheiro associado Eduardo do Couto Ferreira do cargo de 
Dirigente do DIJ, e; 
b) Designar a companheira associada Fernanda Soares Portugal para o cargo de Dirigente 
do DIJ. 

Nossos agradecimentos ao companheiro Eduardo, que não irá se afastar das 
atividades do DIJ, pela dedicação que dispensou como dirigente à nossa Casa, e boas vindas 
à nossa companheira. 
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Ä  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 infanto-juvenil. 
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 ajudá-lo 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’. 
 

Ä  Sugestão de Leitura 

Apresentamos este mês o livro A Educação à Luz do Espiritismo, 
de autoria de Lydienio Barreto de Menezes, indicado a todos, mas 
especialmente aos pais, professores, enfim aos educadores. Baseado nas 
obras de Allan Kardec nos apresenta pontos, importantíssimos, no campo 
da educação, que se levados em consideração, poderão dar contribuições 
valiosas à Pedagogia moderna, pois a Doutrina Espírita, por ele 
codificada, oferece uma nova visão do educando e, como conseqüência, 
apresenta uma filosofia da educação bem diferenciada das, atualmente, 

em uso. 

Cada capítulo contém no seu início um ou mais textos das Obras Básicas, 
complementados com comentários do autor e enriquecido com contribuições de outros 
autores encarnados e desencarnados. Com temas sobre: infância, adolescência, lar, 
casamento e divórcio, problemas sexuais, egoísmo, agressividade e revide, etc. 

Com o intuito de valorizar o trabalho de Allan Kardec como professor e pedagogo que 
foi, Lydienio vêm comentando seus ensinamentos ou os dos Espíritos Superiores que 
trabalharam na obra da Codificação, através de uma linguagem clara e objetiva, para pô-los 
ao alcance de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estejam na função de 
educadores, ajudando-os nesta árdua, mas nobre missão. 

O livro “A Educação à Luz do Espiritismo” será estudado pelo grupo de pais neste 
ano. O grupo se reúne aos sábados às 15h, junto com a Evangelização Infantil. 
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Ä  Fragmentos de Luz... 
O Centro Espírita 
 

O Centro de Espiritismo Evangélico, por mais humilde, é sempre um santuário de 
renovação mental na direção da vida superior. 

Nenhum de nós que serve, embora com a simples presença, a uma instituição dessa 
natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que 
nos cabe. 

Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. 
O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização 

nesses moldes nos faculta, procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma 
sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou a distância, no 
pretérito escuro que até agora não resgatamos de todo. 

Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e 
recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna. 

Quando se abrem as portas de um templo espírita-cristão ou de um santuário 
doméstico, dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da 
ignorância humana e através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e 
conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, 
ainda que não desejem, caminham, sem perceber, para a vida melhor. 

 
 

Revista Reformador, janeiro de 1951 
Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel 

... & Verdade 
Mundo Espiritual 

 
O homem compõe-se de corpo e Espírito: 
O Espírito é o ser principal, racional, inteligente; 
O corpo é o invólucro material que reveste o Espírito temporariamente, para 

preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu 
adiantamento. O corpo, usado, destrói-se e o Espírito sobrevive à sua destruição. Privado 
do Espírito, o corpo é apenas matéria inerte, qual instrumento privado da mola real de 
função; sem o corpo, o Espírito é tudo: a vida, a inteligência. Em deixando o corpo torna ao 
mundo espiritual, onde paira, para depois reencarnar. 

Existem, portanto, dois mundos: 
O corporal composto de Espíritos encarnados; 
O espiritual formado dos Espíritos desencarnados. 
Os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão 

ligados à Terra ou a qualquer globo; o mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor 
de nós como no Espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica 
do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem penosamente sobre 
o solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. 

A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os retinham cativos. 
 

Do Livro: O Céu e o Inferno - Cap. III, item 5. 
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@ &    AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
Ä DIJ – Depto de Infância e Juventude 

5º Encontro da Família – O Grupo de Pais se reúne aos sábados sempre às 15hs, 
com o objetivo de dialogar, trocar experiências, abordando temas em torno da família. 
Aprimorando os conhecimentos doutrinários, filosóficos e científicos visando o 
desenvolvimento de comportamentos adequados no Lar e na condução da Família.  

No sábado, dia 15/03 ás 15h, convidamos a companheira Ermelinda Barbosa, da ACEB 
/ Lar de Otávio, para tratar do tema: “AMOR: fonte de vida”, todos estão convidados. 

 
Ä  SOS - Devolução de livros/fitas 

A Biblioteca do CELV pede aos seus associados, que se encontram com livros e fitas 
emprestadas fora do prazo para entrega, que, por favor, regularizem sua situação. 
Lembramos aos associados da responsabilidade de cumprir com os prazos para que todos 
tenham a mesma oportunidade de usufruir os empréstimos.  
 
 
Ä  Parabéns a equipe do DMM! 

Ficamos muito contentes por encontrar sempre nossa casa espírita limpinha e 
cheirosa. Agradecemos a equipe dedicada e caprichosa do Depto de Multi meios, que as 
sextas-feiras com muito carinho deixa limpa nossa casa espírita. 

Se você deseja ajudar a esta equipe na limpeza e manutenção de nossa Casa, os 
encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras do mês, e também quando houver a 
5ª sexta-feira. No mês de março, os encontros serão nos dias 07 e 21/03, sempre às 
08h.  
 
 
Ä  Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 

janeiro/2008: 221 kg de alimentos, 1434 peças de roupas, 67 pares de calçados, 29 
bolsas / cintos, 82 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 09, e R$ 255,00 
em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 643,00. 

 
Ä  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. Em número de cinco turmas, que 
corresponde cada uma ao estudo de um livro da codificação: Livro dos Espíritos, Livro dos 
Médiuns, Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Os interessados 
devem iniciar primeiramente na turma do Livro dos Espíritos. Os estudos acontecem todas 
as segundas-feiras, às 20h. 
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• ESDE – com abordagens diferentes, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita estuda 
assuntos diversos com muita dinâmica, técnica e recursos didáticos apropriados. Os grupos 
já retornaram. Mas você pode escolher o grupo de segunda-feira (ESDE XV), de 9h às 
10h30min, ou o grupo de terça-feira (ESDE XVI) de 20h às 21h30min para participar. 

 
• EADE – “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita”. O curso é destinado somente para 

quem já terminou o ESDE.  
 

• GELCOM - O Grupo de Estudo dos Livros Complementares nasceu da constatação de que 
muitos companheiros lêem, mas não conseguem fixar os ensinamentos das obras espíritas 
romanceadas. Daí a idéia da criação de um estudo metódico, programado e leve, no qual os 
participantes pudessem debater e esmiuçar as entrelinhas do pensamento superior. Se você 
estudou ou está estudando o GELCO ou ESDE, não perca esta oportunidade. 

GELCOM I – Estudos na terça-feira, das 18h às 19h30min. 
GELCOM II – Estudos no sábado, das 15h30min às 17h. O grupo estuda as obras de André Luiz, e 
vai começar o ano com o livro “Os mensageiros”.  
 
Ä  Aniversário do CELV 

Em comemoração aos 88 anos, convidamos dois companheiros muito queridos do Movimento 
Espírita para abrilhantar nossas reuniões comemorativas. No dia 10/03, receberemos o confrade 
Maurício Mancini, do C. E. Paulo de Tarso / Itaguaí e no dia 12/03 receberemos a companheira 
Yasmim Madeira, apresentadora do programa Despertar Espírita. 
 
Ä  Reunião: DOM & DAF 
O Departamento de Orientação Mediúnica e o Depto de Atendimento Fraterno convidam os 
Médiuns das reuniões mediúnicas e os entrevistadores para um encontro no domingo, dia 
30/03 às 15h. Por favor, não faltem! 
 
Ä  Caixa de sugestões 
A sugestão para que os médiuns passistas apenas se dirijam à câmera de passe após o 
termino da prece final, assim como acontece nas reuniões de assistência espiritual, será 
analisada junto aos Dirigentes de passe.  
 
 
 
 

NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 
 

 
Ä  FEIRÃO de Utilidades em abril 

Com o apoio das casas espíritas da região, o tradicional evento acontecerá no 
domingo dia 13/04/08 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!!!!  
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Ä SEI por e-mail 
Os leitores que têm acesso constante à internet podem receber semanalmente o SEI 

por e-mail. Basta acessar www.lfc.org. br/sei e clicar em “Desejo receber o boletim SEI 
por e-mail”. O recebimento do informativo pela internet, vale ressaltar, representa 
significativa economia para o Lar Fabiano de Cristo, que edita o boletim. 
 
Ä  Encontro de Evangelizadores da Pessoa Especial / RJ 

No domingo 16 de março, acontecerá um novo Encontro de Evangelizadores da Pessoa 
com Necessidades Especiais – à Luz do Espiritismo. É a quinta edição do evento, que se 
dará mais uma vez nas dependências da Ação Cristã Vicente Moretti, instituição espírita 
fundada pelo saudoso Aurino Costa e que é referência no atendimento à pessoa portadora 
de necessidades especiais. O evento acontecerá das 8h às 17h, com programação 
diversificada. Da programação constará, dentre outras atividades, a exibição do filme “O 
milagre de Anne Sullivan”, debate, caminhada musical e apresentação dos relatos.  

As inscrições devem ser feitas no dia, no próprio local, mediante uma taxa de 
R$15,00 referente ao material e ao lanche que será distribuído. O endereço da “Vicente 
Moretti”,vale lembrar, é Rua Maravilha, 308, em Bangu, telefone (21) 2401-9533. Outros 
detalhes, com o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que apóia o evento. 
Telefone: (21) 2224-1244. 
 
Ä  Brinde do CLUBE de ARTE 

O brinde deste mês será o CD de Moacyr Camargo - ”Música, ouvidos e flores”. Um CD 
para todas as idades nos traz reflexões acerca do homem, da natureza, de Deus e sua criação... O 
CELV tem parceria com o CLUBE de ARTE há 10 anos, e você pode adquirir o brinde deste mês, ou 
de outros meses, por apenas R$ 15,00 cada, basta encomendar. Procure a Livraria de nossa Casa.  
 

Breve história: CELV 88 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 vice-
presidente 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! 

http://www.lfc.org
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Vem aí mais uma edição do FESTIVAL DE PIPOCA. Em abril 
– no domingo dia 06, exibiremos mais um filme, logo após 

a exibição serão respondidas questões formuladas pelo 
público, á respeito do tema exibido com esclarecimentos à 
luz da Doutrina Espírita.  

Toda arrecadação do filme será destinada à compra de 
mais um patrimônio para o CELV. Você quer saber o nome do filme? 
Surpresa! 

Informações pelo divcelv@yahoo.com.br. 
Crianças até 12 anos não pagam – haverá atividades para elas! 

 
 
Ä  Instituições aniversariantes & Endereços 
• 11/03/2003 – Grupo E. Renascer. Rua Catiara, 140 –  Campo Grande – 05 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 E. do RJ) 
• www.clubedearte.org.br (clube de arte) 

 
 
 
 
 
 

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

 
MARÇO/08 

• Além dos limites do céu (romance) 
Oneida Terra (médium) 

Cândida (Espírito) 
 

• Terapia da Paz (contos) 
Donizete Pinheiro 

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

Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita 
 

 
 
 
 
 

mailto:divcelv@yahoo.com.br
http://www.fundacaodorina.org.br
http://www.ccdbm.com.br
http://www.espirito.org.br
http://www.ceerj.org.br
http://www.clubedearte.org.br
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Ä  Sala de Vídeo.  

Mais uma oportunidade... Não esqueça de incluir em seus planos estudar mais a 
Doutrina.  

Uma destas oportunidades é a exibição mensal que acontece sempre às 
terças-feiras, na segunda e quarta semana de cada mês. Vamos apresentar uma 

palestra confortadora e muito descontraída do Semeador de Estrelas, Divaldo Franco, “OS 
QUATRO GIGANTES DA ALMA”. 

A veneranda Joanna de Ângelis, nos apresenta profundo estudo sobre o tema, 
escrevendo a obra “O Homem integral”, apresentando-nos com propriedade e riqueza de 
informações os quatro modernos gigantes da alma: a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. 
A nobre mentora leciona que a criatura humana perdeu o endereço de si mesma e de Deus, 
não logrando assim encontrar a Paz. 
 Divaldo Franco, com seu estilo vibrante e dinâmico, apresenta-nos alguns conflitos 
existenciais. Com propriedade, aborda a passagem evangélica da cura do lunático. Ainda nos 
apresenta um excelente estudo sobre auto-estima. 
 (Não tenha tanta pressa, aproveite as oportunidades de estudar!) 
 

  
EXIBIÇÕES nas terças-feiras: dias 11/03 e 25/03 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MENSAGEM MEDIÚNICA 
 
A rte é vida 
M orte? Não tema 
A judá, avança 
D eus te ama. 
E Jesus exclama 
U nidos venceremos. Paz. 
 

Mensagem recebida pelo médium Wanderley em reunião mediúnica de 22/01/08 
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Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? 
Novo e-mail: div.celv@yahoo.com.br 
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