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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um volun-
tário. Procure o Balcão de Atendi-
mento de nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cris-
tã Vicente Moretti 
• 2ºs domingos, 8h - Visita a Curupaiti 
• 4º sábado, 19h - Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 - Visita ao Lar  
de Otávio 

Editorial 

É março, e este mês nos remete a comemorações. Nossa querida Casa Espí-
rita completa mais um ano de trabalhos, estudos e caridade.  Nossa “segunda 
Casa”, para alguns o seu lar, para outros uma escola e para muitos um hospital 
de almas, mas é aqui onde nos sen,mos tão acolhidos, abraçados fraternalmen-
te que também trabalhamos incessantemente pela Educação Espírita, aquela 
que forma caracteres morais. (“É pela educação, mais do que pela instrução, que 
se transformará a Humanidade.” — Allan Kardec). 

Mas queremos ir além, precisamos. Devemos reconhecer que a vivência do 
Evangelho de Jesus é o obje,vo a ser a,ngido pela Humanidade. Transmi,r co-
nhecimentos espíritas e evangélicos é doutrinar; mas exemplificar os sen,men-
tos que decorrem do ensino espírita e evangélico é evangelizar à luz do Espiri,s-
mo. É a Evangelização Espírita. 

 A Evangelização Espírita da Família, por ser tão importante é alvo de nosso 
empenho maior em nossa Casa de Luz e Verdade. 

Pais e responsáveis são os principais educadores colocados por DEUS. Tra-
zer estes espíritos que reencarnam sobre nossa responsabilidade desde cedo, 
assim que nascem à Evangelização Espírita é missão importanMssima e que todos 
tem condições de desempenhar a altura, desde que se esforcem para tal. O con-
tato com a Doutrina Espírita desde tenra idade possibilita a formação de espíri-
tos mais conscientes e capacitados a conduzir sua vida rumo ao bem. Para um 
mundo de regeneração, serão necessários espíritos evangelizados. E, Família 
Evangelizada. Procure o Grupo de evangelização de nossa Casa. 

Para aqueles que frequentam nossa Casa e já par,cipam de um grupo de 
estudos, e que gostariam de par,cipar das a,vidades de evangelização, como 
um EVANGELIZADOR da infância ou da Mocidade, aproveitem a oportunidade do 
IX Treinamento que ocorrerá em nossa Casa, em 17/03. Se informem. 

Amélia Rodrigues (espírito) nos deixa uma grande lição, que não devemos 
esquecer que, ”Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. 
Mas, quando você evangeliza, SALVA.” 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(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 – 09h e 20h. 
Quintas-feiras – 20h. 
 

• Assistência Espiritual 
Quartas-feiras – 09h. 
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 Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais -  15h. 
Juventude & pais - 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 09h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 

Grupos de estudo para quem deseja conhecer a 
Doutrina 
• Iniciação ao Espiritismo 
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 09h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h. 
 

• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação 
Domingos – 10h30min. 
Segundas-feiras – 20h. 
 
• ESDE  
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Segundas-feiras – 10h30min. 
Terças-feiras— 20h 
Quintas-feiras – 10h30min e 20h. 
 
Para quem participa ou participou de outro gru-
po 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 – 09h 
Sábados – 17h (primeiros, segundos e terceiros). 

A DIRETORIA COLEGIADA CONVIDA À TODOS PARA  
NOSSAS REUNIÕES COMEMORATIVAS. 

 

CELV 93 ANOS 
DE TRABALHO, ESTUDO E CARIDADE. 

(fundação 10/03/1920) 
 

10/03 (domingo), 09h – expositora: Ana Paula (Grupo Teresa) 
13/03(quarta-feira), 20h – expositora: Darcy Neves (Ceerj) 



� Vídeo Divulgação 

“JOANA DE CUSA” 
 

Entre a multidão que invari-
avelmente acompanhava a 

Jesus nas pregações do lago, achava-se 
sempre uma mulher de rara dedicação e 
nobre caráter, das mais altamente colocadas 
na sociedade de Cafarnaum... 

 
Vamos exibir neste mês uma palestra 

da Série Boa Nova, com  Haroldo Dias, que 
comentará o capítulo 15, do livro de mesmo 
nome, Boa Nova, de Humberto de Campos. 

 
Belíssima oportunidade  de entender-

mos melhor os textos bíblicos, com a dedica-
ção e entusiasmo de Haroldo. Participe!  

 
Exibição, Terça-feira, 19/03/2013 
Horário: 20h – Entrada gratuita 

 

� CELVINHO e sua dica de 

leitura  
“A andorinha viva 
vento”  
 
Autora: Franziska Huber  
 
Vamos trazer como dica 

de leitura uma coleção desta oradora e es-
critora espírita que mora bem pertinho de 
nós, aqui em Seropédica. O livrinho “A an-
dorinha viva vento” traz como tema a 
conscientização as crianças e adultos sobre 
o respeito à natureza, fala também sobre o 
egoísmo, a amizade, a fé, a perseverança... 

Outra dica da mesma autora é “Como 
o dragão Floriano aprendeu a cuspir fo-
go”, neste é um pequeno conto para discutir 
sentimentos, sobre o valor do amor e a dedi-
cação aos outros.  

E, a última dica é “O unicórnio, o 
dragão e o fênix”, a fábula traz a reflexão 
sobre problemas cotidianos, como a discri-
minação (social, racial, etc.) e os efeitos 
causados. 

Vale a pena passar na Livraria e con-
ferir estas obras. Boa leitura! 

 
 

“Temos que trabalhar a mente infanto-
juvenil para ver as coisas do mais alto, 

preparando uma nova geração que ame e 
compreenda.” 

 

���� Sugestão de Leitura 
      Com o corre-corre diário, 
nem sempre nos damos conta 
de nosso estado emocional e 
tampouco nos preocupamos 
em fazer o planejamento de 
nossas ações. 
Às vezes é o relacionamento 
amoroso difícil, as dificuldades 

na vida familiar, ou o amigo instável, enfim o 
dia a dia que nos desafia. É nessa hora que as 
“brechas” surgem e nos vemos diante de uma 
situação de depressão ou de um filho não pla-
nejado. 

A vida em um planeta de expiações e 
provas sugere a superação dos desafios e a 
vitória sobre os obstáculos. Diariamente, uma 
nova oportunidade de crescimento espiritual é 
apresentada para cada um de nós. 

Em “A Vida Pede Passagem”, Gerson 
Simões Monteiro aborda questões que tem 
como objetivo a prevenção do suicídio e do 
aborto, além de oferecer mensagens e orações 
para consolar os corações dos aflitos. A finali-
dade desta obra é ajudar você, leitor a ter se-
gurança espiritual e viver m paz. 

O livro tem 137 páginas, é editado pela 
NOVO SER, e pode ser encontrado em qual-
quer livraria Espírita. 
 

 
Avisos da Biblioteca / CELV 

• Devoluções em dia 
Pedimos aos nossos usuários, que, por 

favor, mantenham suas devoluções em dia. O 
número de devoluções atrasadas é muito gran-
de, gerando uma espera aos outros usuários. 
É importante a observação da data de devolu-
ção. Verifiquem em suas casas, se algum livro 
ou DVD não está esquecido para ser devolvi-
do. 

Fragmentos de Luz... 

 
A paz que você procura está dentro de 

você. 
Na verdade, tudo está dentro de você. A 

paz ou a intranquilidade. O amor ou o ódio. A 
riqueza ou a pobreza. A saúde ou a doença. 

Depende de como você encara a vida. Se 
apenas enxerga o lado bom das pessoas, das 
coisas e dos fatos, vai encontrar a paz. Mas, se 
pende para o lado negativo, edifica um espi-
nheiro em forma de vida. 

É uma verdadeira paz confiar em si e em 
Deus. 

Lourival Lopes 
Do livro: Gotas de Esperança. 

 
 

... & Verdade 

Mundo Espiritual 
 
O homem compõe-se de corpo e Espí-

rito: 
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 en-

carnados; 
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 natu-
reza 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. 

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 Fonseca     • Redação: Consuelo Ferreira, Eduardo Ferreira, Marylin Fonseca, Cátia Martins. 

• Revisão: Célia Evangelista        • 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” 

2 L U Z  &  V E R D A D E  MARÇO 2013  

Adquira o “Correio Espírita” em 

nossa Livraria. 

 



���� 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/2013, recebemos: 184 kg 

de alimentos, 6 cestas de natal, 4813 pe-

ças de roupas, 227 pares de calçados, 43 

bolsas / cintos, 31 materiais de higiene e 

limpeza. Outros dona,vos: 36 e R$ 173,00 

(doações em espécie).  No Bazar foram 

arrecadados R$ 1.787,45. 

    
 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes 
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      Celebre a vida, agradeça 

a Deus por esta oportunida-

de, sorria, abrace. 

      Aproveite este momento 

para ser feliz, a felicidade é 

feita de momentos inesque-

cíveis. Feliz aniversário! 

 

MARÇO 
01 - Alessandra Oliveira da Silva 

01 - Carlos Alberto Felipe 

03 - Jaqueline Costa Vieira 

04 - Jeferson Natalino de Oliveira 

06 - Be, Jeane de O. Brisse Rangel 

06 - Sonia Regina de Almeida Avelar 

09 - Arly Vianna Barbosa 

09 - Ione Wood 

11 - Valter C. Albuquerque Junior 

13 - Ana Carolina F. dos S. da Silva 

14 - Margareth de O. C. da Rocha 

14 - Paulo Roberto Moret Rocha 

14 - Regina Sonia dos Santos Meinicke 

16 - Fernanda Soares Portugal 

16 - Maria das Graças P. Peixoto 

17 - Allan de Souza da Cunha 

20 - Irani Loures dos Santos 

20 - Manoel Barreto 

20 - Marlene Macedo de Souza  

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 - Humberto Dias da Silva Neto 

24 - Mônica Barbosa Araújo 

26 - Jeilda Xavier Nicácio 

26 - José Monteiro do Val 

28 - Guilherme de Oliveira 

28 - José Rodrigues 

30 - Ana Lívia de Almeida Mo\a  

31 - Jeane Pereira da Silva 

31 - Maria Cris,na Lopes Cardoso 

31 - Marilia Pereira Freitas 

Novos Associados Contribuintes  
Agradecemos e saudamos a todos. Os 

novos associados devem procurar a Livraria 

para receber um exemplar do Estatuto do 

CELV, e os esclarecimentos a respeito de 

suas contribuições. 

Janeiro 
Alessandra dos S. Teixeira Vicente 

Ana Carla Brito Monsores 

Celso Luiz Ferreira Fernandes  

Denis Thiago Santos de Barros   

Eliana dos Reis de Carvalho Pais 

Fellipe Wood Leite Barbosa 

Humberto Dias da Silva Neto   

Juliana Doro Rodrigues 

Naldete Araújo de Oliveira 

Priscila Marcelli A,e Pacheco 

Taian Brito Monsore 

Tiago Zin Garcia Moura 

Vera Lúcia de Souza Costa 

 

Fevereiro 
Elizabeth Jabor Rosa 

Fabiana França da Silva 

Luciene Pinheiro Luna 

  

Associados Efe:vados  
Andréa Aguiar Algarte, Cá,a Mar,ns, 

Claudia Rosana Gama de Assis, Cosme 

Belizário Ba,sta, Erli Pereira Dimas, Gui-

lherme de Oliveira, Maria Gore, Ribeiro 

de Carvalho.  

 

“É na caridade que deveis procu-
rar a paz do coração, o contenta-
mento da alma, o remédio para 

as aflições”.     
(E.S.E – cap.13) ���� Você precisa conversar? 

      Importante saber que, 

nossa Casa oferece atendi-

mento fraterno a todos os 

que desejam conversar, aliviar 

o coração, aliviar seus mo-

mentos de incompreensão, de equívocos, e 

lembrar sempre das sublimes palavras, tantas 

vezes repe,das: “Vinde a mim, vós que estais 

cansados e aflitos e eu vos aliviarei. ”Nossas 

mãos, nossos braços se abrem em sua dire-

ção para ajudá-lo a caminhar com mais fé e 

esperança. Não se sinta sozinho, ou esqueci-

do do Pai misericordioso. 

Se precisar, procure este serviço, 

todos trabalhamos em nome do Divino Mes-

tre. Procure o balcão de atendimento ou 

nossa recepção e solicite uma entrevista 

fraterna. 

Comunicado da Diretoria de  
Divulgação 

 
Estamos realizando nos úl,mos meses, 

importantes mudanças no sistema de som do 

salão de nossa Casa, com o obje,vo de melho-

rá-lo e ampliá-lo. Nos úl,mos anos, passamos 

a u,lizar alguns recursos no intuito de contri-

buir na divulgação da nossa querida Doutrina 

Espírita, como por exemplo: uso de instrumen-

tos musicais do grupo de arte; deixamos um 

computador permanente para uso dos exposi-

tores e grupos de estudos; filmagens pontuais 

em alguns eventos; uso de microfones mais 

adequados, e disponibilizamos, ao vivo, o áu-

dio de nossas Reuniões Públicas na internet. 

Por isso, nossos equipamentos de áudio preci-

saram ser subs,tuídos para atendermos, com 

qualidade, as nossas necessidades atuais. Con-

tamos com a compreensão de todos quando 

algo falha no sistema de imagem e som e lem-

bramos que os recursos para toda esta moder-

nização vem principalmente da venda de li-

vros, cd e DVD em nossa Livraria Espírita.  

(Marylin Fonseca) 

 1º ALMOÇO BENEFICENTE 2013 

É com imensa alegria que o CELV faz uma delícia de 
convite a todos. 

 Realizaremos nosso 1º Almoço Fraterno no  

Domingo, dia 07/04, a par:r das 12h. 

Traga a família e convide os amigos para saborear conosco. 

Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV em sua obra. 

Convites na Livraria de nossa Casa. Par,cipe! 

(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 

����Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

Aniversariantes 
 
10/03/1920 – C. E. Luz e Verdade. Rua Vítor 
Alves, 226 – Campo Grande – 93 anos; 

11/03/2003 – Grupo E. Renascer. Rua Catiara, 
140 –  Campo Grande – 10 anos. 

 
 
 
 
 

OUÇA NOSSAS PALESTRAS  
DOUTRINÁRIAS PELO SITE 

WWW.CELV.ORG.BR 
 

* Segundas, Quintas e Domingos: 
09h; * Quartas e Sextas: 20h. 

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

Evangelho no Lar e no Coração 

     “Trabalhemos pela 
implantação do Evange-
lho no Lar, quando esti-
ver ao alcance de nos-
sas possibilidades. (...) 
Trazer as claridades da 
Boa Nova ao templo da 
família é aprimorar to-
dos os valores que a 

experiência terrestre nos pode oferecer.” 

(Bezerra de Menezes) 

(Busque informações em nosso 

balcão de atendimento) 

Evangelização dos Pais 
O grupo tem o objetivo de refletir 
sobre as relações familiares com 
base na Doutrina Espírita, reconhe-
cendo a responsabilidade da tarefa 
da educação moral de um espírito 
imortal. Participe! 
Infância & Pais – 15h  
 Juventude & Pais – 17h.     

Aguardamos a família espírita para 
apertar mais este laço.  

  

Evangelização infantil nas        
reuniões doutrinárias 

 
  A Evangelização infantil, que ocor-
re durante as reuniões doutrinárias 
de domingo, quartas e sextas-feiras, 
também já retornaram. Pedimos aos 
Pais ou responsáveis que procurem 
a evangelizadora de cada dia especi-
fico para uma entrevista. 

� � � � 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 01, 15 e 29, sempre às 08h. Parti-
cipe, colabore!  

� � � � 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 
o u  a c e s s a n d o  h t t p : / /
www.radioriodejaneiro.am.br/  

Acesse nosso site www.celv.org.br  
 

Lá  você pode ler e baixar nosso       
 Boletim mensal. 

IX Treinamento para IX Treinamento para IX Treinamento para IX Treinamento para     
Evangelizadores EspíritasEvangelizadores EspíritasEvangelizadores EspíritasEvangelizadores Espíritas    

Da Infância e Juventude / CELVDa Infância e Juventude / CELVDa Infância e Juventude / CELVDa Infância e Juventude / CELV    
 

 

 

 

 

 

 

Tema: “Ir e Ensinar”Tema: “Ir e Ensinar”Tema: “Ir e Ensinar”Tema: “Ir e Ensinar”    

DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO  DOMINGO  →    17/03/2013    17/03/2013    17/03/2013    17/03/2013    

O Treinamento destina-se tanto 
àqueles que já evangelizam e gostariam 
de se atualizar e para aqueles que gos-
tariam de ingressar nas atividades de 
evangelização (Infantil / Mocidade) 

Os interessados devem estar fre-
quentando  alguma Casa Espírita (como 
participantes ou trabalhadores) e estar 
participando de algum grupo de estu-
dos. 

• Contribuição de R$ 10,00 para alimentação. 
O pagamento será feito na livraria do CELV e 
poderá ser recebido até o dia do Treinamento. 

10º Seminário de Divaldo Franco 

TEMA: “O Alvorecer de Uma Nova Era” 

Domingo, dia  28/04/2013 

Horário: das 9h as 13h 

Local: Riocentro 

Em breve os convites estarão disponíveis 
em nossa Livraria, Garanta o seu! 

Passeio à Ilha Grande 
(Abraão) 

 

Data: 27 de abril de 2013 
Horário: 7 horas 
Local de saída: Rua Vitor Alves, 431 
(Teatro Artur Azevedo) 
Incluso: Ônibus com ar, hospedagem na 
Pousada LONIER com café da manhã, pas-
seio de Saveiro e almoço na ilha. 
Informações: Sebastião Amorim — 2412-
8478/ 9219-8336 
 
Em benefício do Hospital Pedro de 

Alcântara (Espírita) 

� � � � Assistência Espírita ao Preso 

O VII Seminário de Assistência Espírita 
ao Preso ocorrerá no dia 17 de março no 
Conselho Espírita do Estado do Rio de Janei-
ro, das 9h às 12h. “Assistência Espírita ao 
Preso – Isso é Pra mim?” será o tema central 
do Seminário que terá a presença da escrito-
ra Gladys Patersen. Inscrições no local. 

O endereço do CEERJ é Rua dos Inválidos, 
182, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 

Mais informações: telefones (21) 2224-1244  
GRÁTIS (21) 2224-1244, GRÁTIS (21) 2404-
1791. 

 

“A Doutrina Espírita,  portadora das infor-
mações que oferecem segurança e har-
monia íntima, requer demorado estudo e 
bem estruturada reflexão, para ser me-
lhor assimilada e mais facilmente vivida..." 

Joanna de Ângelis (Convites da Vida) 
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“Uma Festa Diferente” 
 
        No período entre 09 e 13 do mês passado, aconteceu mais uma Confraternização das Moci-
dades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, a COMEERJ. Este encontro de jovens congrega mais 
de 4000 participantes, entre confraternistas e trabalhadores. Quem observa a grandeza deste 
evento hoje talvez não imagine que tudo começou com uma ideia de um grupo de jovens da Moci-
dade da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, na década de 70. Posteriormente, Raul 
Teixeira, Darcy Neves e outros se encarregaram de levar esta ideia adiante, e assim os jovens espí-
ritas puderam ter uma alternativa aos desregramentos do carnaval, estudando o Espiritismo e am-
pliando a fraternidade e a união do Movimento Espírita no estado. 
Além de tudo isto, os diversos polos da COMEERJ têm a grande e nobre responsabilidade de fun-
cionarem como postos avançados de assistência espiritual durante este período conturbado que é 
o carnaval, onde os vícios e as paixões acabam levando muitos indivíduos a desencarnações lamen-
táveis com prejuízo de todo um planejamento de uma existência se perdendo em função de algu-
mas escolhas infelizes de um dia. 

Neste ínterim, chama-nos a atenção o relato recebido no dia 04.02.13, uma semana antes da COMEERJ, numa das reuni-
ões de preparação do polo XIV, Magdala, em São João de Meriti. Foi recebida uma carta narrando a estória de um espírito 
que, na última encarnação, havia sido uma jovem de classe média que desencarnou aos treze anos, em função de uma overdo-
se alcoólica.  

Ela nos conta que, enquanto viveu na Terra, enveredou pelos caminhos tortuosos dos vícios de variadas drogas - em 
especial do álcool - fez uso desregrado da função sexual e se precipitou numa conduta egoística de indiferença e desamor em 
relação aos próximos e a si mesma. Já no plano espiritual, manteve esta postura por algum tempo, até que, por misericórdia 
Divina, em determinado momento, foi assistida pela avó, que já havia desencarnado. Ela a intuiu para que entrasse numa insti-
tuição no plano físico de onde ela ouvia um ruído similar a uma festa. Lá chegando, foi recebida por jovens que a recepciona-
ram com sorrisos fraternais e fizeram-na perceber o que era uma festa de verdade, e como se divertir sem por em risco sua 
integridade física e moral. 

Estes amigos espirituais ofereceram-lhe sucos e água, coisas que ela já havia esquecido o quão saboroso e revigorantes 
eram. Permitiram também, que ela dançasse e se divertisse com os jovens encarnados que ali estavam ensaiando para as apre-
sentações da Arte na COMEERJ. Então, ela caiu em si e percebeu, como o filho pródigo da parábola, que tinha tudo do me-
lhor e não soube aproveitar em benefício próprio ou de outros. 

Em seguida, mais acessível, foi encaminhada para uma instituição no plano espiritual onde tem sido assistida por instruto-
res abnegados e pela sua amada avó. Juliana, como se chamava a jovem, termina sua carta com uma mensagem a todos estes 
"jovens do bem" que a cativaram com seus esforços para que este belo encontro se realizasse. Diz: "Quero agradecer a vocês 
e dizer que nunca desistam desta caminhada! Pois vocês são nossos professores e a partir da agora ‘somos todos irmãos uni-
dos num mesmo ideal'! Brigadinha, Juliana!" 

 
Luiz Felipe Neris (É Evangelizador da Mocidade Espírita Ezequiel, CELV) 

 

Jovens par:cipem da Evangelização da 
Mocidade, todos os sábados ás 17h. 

 
Evangelização dos Pais também no mesmo 

horário. 
 

“O que você está fazendo agora? Pense já no 

amanhã! A vida passa não demore.” 

Você já leu este livro?  
 

“TUDO PELA MÚSICA” 
Esse romance mediúnico vai lhe 

encantar  e lhe prender do início ao fim.  
A trama se passa na Itália do século 

19, onde as famílias eram cercadas de 
preconceitos e muito autoritarismo e o 
jovem Antonino se vê obrigado a seguir 
uma vida que não lhe agrada. E para reali-

zar o grande sonho de sua vida, tornar-
se exímio pianista e compositor, ele  terá 
que abandonar seu Lar e vai precisar 
contar com sua amada Mãe. 

Sempre guiado pelo imenso amor 
que tem pela música, o jovem Antonino 
terá que se esforçar diante das tentações 
e grandes desafios para realizar o seu 
sonho. Curta esta leitura! 

A obra é de psicografia de Wanda  
Canutti, pelo espírito de Eça de Queiroz. 

 
16/03 - Tuany de Castro Oliveira Leite 
20/03 - Priscila Otaviano Ranauro 
24/03 - Gisele Araújo dos Santos  
30/03 - João Vitor Santana 
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“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

Perante a Prole 
 

Fitando o anjo corporificado nas carnes do filhinho que dor-

me, deténs-te junto ao berço de alegrias e exultas, dominado por 

compreensível júbilo, meditando quanto ao futuro risonho e 
abençoado que almejas para ele. 

Não te ocorre a ideia de que o “rebento” das tuas células é 
também filho de Deus em vilegiatura evolu,va, seguindo hoje ao 
teu lado, sob a direção da tua experiência. 

Naquele corpo que o tempo desdobrará e na fragilidade dos 
músculos que se enrijecerão dia-a-dia, momentaneamente repou-
sa um espírito que se prepara para as ingentes e san,ficantes 
tarefas do porvir. (...) 

Dás-lhe o legado do corpo, emprestas-lhe alguns sinais fisio-
nômicos e poderás plasmar nele alguns dos teus caracteres mo-
rais. Ele, porém, te solicita, desde já, mais do que deslumbramen-
to e carinho. Necessita de ,, muito mais do que pensas. 

Os pais não são os construtores da vida, porém, os médiuns 

dela, plasmando-a, sob a divina diretriz do Senhor. Tornam-se 
instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas 
ou se perderam nos tentames da evolução, algumas vezes se 
transformando em veículos para os embaixadores da verdade 
descerem ao mundo em agonia demorada. (...) 

Talvez a educação não consiga fazer tudo por ele, caso seja 
alguém assinalado por graves problemas que o acompanhem de 
outras existências... Prepará-lo-ás, no entanto, para melhor expe-
riência e maior aprendizagem. (...) 

Se arde no imo do teu espírito a flama do ideal espírita, prepa-
ra a tua família para a fé consoladora e ilumina-a. Esparze as li-
ções reencarnacionistas com lucidez e bondade. U,liza a terapêu-
,ca do passe, da água magne,zada, e faze luzir a palavra de Jesus 
no reduto domés,co.  (...) 

Os filhos são bênçãos que te chega – alguns, gemas brutas 
para lapidação - ; faze tua parte e prossegue tranquilo na direção 
do futuro e de Deus, o Excelso Pai de todos nós. 

Joanna de Ângelis 

Comemorando o Dia da Poesia 

 
A poesia é a arte da linguagem humana, do 

gênero lírico, que expressa sentimento através 
do ritmo e da palavra cantada. Seus fins estéti-
cos transformaram a forma usual da fala em 
recursos formais, através das rimas cadencia-
das. A poesia ganhou um dia específico, 14 de 
março, em homenagem ao poeta brasileiro Cas-
tro Alves, data de seu nascimento. 

 
Como ocorreu no ano passado este ano va-

mos dar continuidade ao movimento de “caça 
talentos” espírita para a Arte.  

 
Em 2013, faremos uma “Semana de Poesia 

Espírita”, no mês de abril (excepcionalmente), 
durante as reuniões Doutrinárias de nossa Ca-
sa. 

 
Serão momentos emocionantes, de alegri-

as, inspirações e consolo. 
 
Procurem o Grupo de Arte – GAAF (Cátia, 

Marylin, Nathalia ou Simone Lima) para maio-
res esclarecimentos e aguardem novas notícias! 
Poetas Espíritas, participem! 

 
 
 
 

Mulher é a própria vida 
 

Dentre as coisas que o Divino Senhor da vida criou 
Uma ele caprichou no seu sagrado mister 
A fez linda e perfumada, doce, divina e amorosa, 
Maternal e tão formosa  e  assim criou a mulher! 
 
E enfeitou nossos dias encantou nossa existência 
E este ser tem toda a essência que o Senhor da vida quer 
E o homem se engrandeceu e começou a sonhar 
Quando olhou naquele olhar que só quem tem é a mulher! 
 
E as noites são mais alegres há festas e poesia 
Há o amor e a harmonia nascidas do esplendor 
E com ela nasce a vida e ela cria a luz do lar 
Onde ela pode reinar  pois a mulher vem do amor! 
 
E o seu amor é imenso dá vida onde há tristeza 
Na feiúra ela é beleza  é o amparo à própria dor 
É a mão pura do socorro é bálsamo e é alento 
É luz em todo momento mulher é um sonho de amor 
 
Do seu ventre nós nascemos no seu seio, alimentados, 
Do seu desejo, gerados, carentes dos braços seus 
O seu olhar nos aquece  seu amor dá guarida 
Mulher é a própria vida nascida das mãos de Deus! 
 

(Autor: Merlânio Maia, Paraibano de Itaporanga é espírita, poeta) 

 

“A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto que nos 
atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração.” Léon Denis 
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O  Evangelho  e  a  mulher 
  

“Assim devem os maridos amar a suas pró-
prias mulheres, como a seus próprios corpos. 

Quem ama a sua mulher, ama-se a sim mesmo.” 
– Paulo. (Efésios, 5:28) 

  
Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusa-

do de excessiva severidade para com o elemento femi-
nino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, 
Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, 
chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repa-
raram, na energia das palavras dele, a mobilização dos 
recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da 
mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem 
respeito. 

Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não 
aquele que enche as mãos de suas expositoras com es-
tandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, 
mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e 
santificantes. 

Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé 
religiosa, quais o Judaísmo, antes do Mestre, a mulher 
não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vul-
tos eminentes, quais David e Salomão, não conseguiram 
fugir aos abusos de sua época, nesse particular. 

O Evangelho, porém, inaugura nova era para as 
esperanças femininas. Nele vemos a consagração da 
Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a 
dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das 
senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até o 
instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente 
respeito na Terra pela missão feminil. Paulo de Tarso 
foi o consolidador desse movimento regenerativo. Ape-
sar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procu-
ra levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-
a ao homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, 
associada aos seus destinos e, como criatura de Deus, 
igual a ele. 

Emmanuel 
 
Do livro: Pão Nosso  
Psicografia: Francisco Cândido Xavier – Ed.: FEB. 

 

FRASE DO MÊS 
 

“Nossa impaciência desequilibra os processos 
internos e externos da Natureza em nós.” 

Hammed 

 
Mensagem mediúnica 

 
 

AOS TRABALHADORES ESPÍRTAS 
 
Queridos irmãos! 
Que a paz do meigo e amado Mestre Jesus vos aben-

çoe, e abençoe a nós também. 
 Sabemos que o momento é de muita dificuldade, o 

tempo é difícil, o cerco está se fechando; mas apenas para 
aqueles, que não têm fé, não acreditam que no leme desta 
embarcação está o amigo de sempre, o meigo Mestre Jesus. 

 Ele sabe e conhece as nossas fragilidades, mas não 
desampara em momento algum. Lutem com fé, com cora-
gem, tenham confiança, perseverança, a batalha está só co-
meçando, e é preciso acreditar, é preciso lutar, mas com as 
armas do amor, da fraternidade, da caridade da esperança. 

 Irmãos queridos trabalhem a humildade em vossos 
corações, trabalhem a simplicidade em vossos corações. Os 
ataques  a vós espíritas chegarão a todo instante, os dardos 
são lançados a todo momento. 

 É um tempo de muita reflexão, de muita análise. 
Não percam tempo com bagatelas, com as intrigas, com a 
maledicência, com as fofocas, com o disse me disse, que 
não acrescenta nada, e só faz tumultuar o ambiente de tra-
balho, de amor e de caridade. 

 O trabalho que deve ser realizado em uma Casa 
Espírita requer disciplina- nos sentimentos, nas emoções. A 
boa vontade de amar e servir o Mestre Jesus. Somos nós os 
trabalhadores da última hora, como nos ensina a lição do 
livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas precisamos 
fazer por onde sermos estes trabalhadores. O momento 
não é de pensar em si mesmo, como o egoísta faz, mas 
pensar de forma coletiva- um por todos, e todos por um: 
pela Casa, pela Causa, pelo Movimento Espírita. 

 As tristezas, as angústias, as dificuldades, vão nos 
abater sim, mas é preciso relutar e levantar, e arregaçar as 
mangas e trabalhar, agora mais do que nunca. 

 Lembrem queridos irmãos, não se deixem envene-
nar pelos dardos lançados pelo invisível a cada um de nós. 
O CRISTO, o rabi da Galiléia, está no comando, mas Ele 
junto de seus trabalhadores da seara do amor, do bem pre-
cisam de nós, da nossa união.  Orem e vigiem seus pensa-
mentos, suas ações, suas reações, não se deixem levar pelo 
caminho da vaidade, achando que o mundo gira em torno 
de vós. 

 O trabalho é sério e precisa de trabalhadores sé-
rios, que tenham serenidade, na proposta que abraçaram, 
muito antes de estarem aqui.... 

Muita paz todos os corações!  
O Amigo de sempre. 
 

Recebida em reunião mediúnica no CELV, no dia 08 
de janeiro de 2013. Médium Inês. 

Psicografias para o publico 

Aviso do Departamento de Assuntos Mediúnicos  

Mensalmente acontece em nossa Casa uma 
Reunião Mediúnica Especial, que recebe psicografias 
que são direcionadas  para o público. Estas mensa-
gens são expostas em mural, os interessados que se 
identificarem com alguma mensagem, podem adqui-
rir  uma cópia, que fica arquivada na Biblioteca de 
nossa Casa, nos dias das reuniões  públicas. 
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Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Março de 2013 
SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Pena de morte. 
L.E., Q. 760/765 

Eduardo Jr. 
Ivete Zampa 

Francinete Costa Maria Joaquina 

11 Esquecimento do passado. 
E.S.E., cap V, item 11. 

Luciene Bahiense 
Simone Lima 

Maria Cecília Marília Portela 

18 Ciclo de palestras: 
“Alerta à Evangelização”. 

Simone Lima 
Tayná Seixas 

Luciene Nathália Del Rey 

25 Lei de sociedade (necessidade 
da vida social).   L.E., Q. 766 a 768 

Ana Paula 
Inês Marques 

Elias de Souza Nogueira 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Justiça e direitos naturais. 
L.E., Q. 873 a 885 

Osmar Fernandes 
Roberto Maia 

Fabíola Coutinho Erli Dimas 

13 Comemoração do 93º 
aniversário do CELV. 

Darcy Neves Moreira 
(CEERJ) 

DAD DAD 

20 Ciclo de palestras: 
“Alerta à Evangelização”. 

Josélia Bento e Cátia Martins 
Ana Carolina Freitas 

Fabíola        
Coutinho 

Tayná Seixas 

27 Bem e mal sofrer. 
E.S.E., cap V, item 18 

Allan de Souza 
Erli Dimas 

Cida Guedes Fabíola Coutinho 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 As provas de riqueza e de miséria. 
L.E., Q. 814 a 816 

Joana Laura 
Luciene Bahiense 

Nathália Del Rey --- 

14 Os inimigos desencarnados. 
E.S.E., cap. XII, itens 5 e 6. 

Cláudia Costa 
Sônia Rosário 

Maria Cecília --- 

21 Ciclo de palestras: 
“Alerta à Evangelização”. 

Luciene Bahiense 
Nathália Del Rey 

Tayná Seixas Simone Lima 

28 Igualdade dos direitos do homem e 
da mulher. L.E., Q. 817 a 822 

Fabio Ferreira 
Sonia Fonseca 

Diana Hasler --- 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

01 Penas temporais. 
L.E., Q. 983 a 989 

Glauber Brittes 
Nilbe Brilhante 

Dora Rosa Ivonete Belo 

08 O orgulho e a humildade. 
E.S.E., cap. VII, itens 11-12 

João Maceió 
Marilene Soares 

Célia Evangelista --- 

15 Missão do homem inteligente na Terra. 
E.S.E., cap. VII, item 13 

Ingrind Tagomori 
Íris Duarte 

Nilbe Brilhante Edineide Silva 

22 Ciclo de palestras: 
“Alerta à Evangelização”. 

Felipe Neris e Alessandro Campello   
Cláudia Águia 

Alessandra 
Branca 

Mikeilla 

29 Expiação e arrependimento. 
L.E., Q. 990 a 1002 

Nadja de Castro 
Ivonete Belo 

Íris Duarte Marlene Macedo 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Pelas suas obras é que se reconhece 
o cristão.    E.S.E., cap. XVIII, item 16. 

Julinho Chambarelli 
Célia Evangelista 

Dora Rosa Alice Alves 

10 Comemoração do 93º 
aniversário do CELV. 

Ana Paula 
(Grupo Teresa) 

DAD DAD 

17 Ciclo de palestras: 
“Alerta à Evangelização”. 

Fabiola Coutinho 
Neiva Jardim 

Marylin Fonseca Ana Carolina 
Freitas 

24 Liberdade natural. Escravidão. 
L.E., Q. 825 a 832 

Alberto Milhomens 
Alan Faria 

Ivone Maria Risemir França 

31 Poder da fé. 
E.S.E., cap. XIX, itens 1 a 5. 

Rafael (GECOJ) 
Inês Marques 

Célia Evangelista Edson Júnior 


