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São veementes e constantes os apelos dos Espíritos em favor da aproximação dos espíritas
para maior eficácia nas abençoadas tarefas espíritas. Dentre os inúmeros apelos constantes desde
a obra da Codificação, destacam-se no século atual os apelos trazidos pelo Dr. Bezerra de Menezes.
Nem é preciso citar um ou outro. São bastante conhecidos e divulgados, sempre citados na imprensa
e mesmo em livros, embora encontrem muitas dificuldades de execução dentro do Movimento.

Precisamos valorizar muito a aproximação entre os espíritas. A Doutrina é por si só de
grande alcance em favor da Humanidade, mas cada um de seus trabalhadores está numa localidade,
o que é óbvio e natural. Sentem vontade de estarem juntos, estão sempre a conversar,
especialmente via fone, mas cada um tem seu compromisso localizado, sua quota de esforço a
realizar na região, local ou instituição a que está vinculado, por força de compromissos assumidos e
aceitos. Porém, é nos eventos e encontros que o Movimento proporciona, que nos reabastecemos
para nossas lutas. É um acréscimo de energia, pois que a Doutrina já nos transmite essa energia.
Mas, temos necessidade sim do contato físico, do encontro, do abraço, da conversa, da troca de
idéias, da constatação do valor desta força que é a aproximação entre os espíritas.

Mas, pensemos que a Causa é muito maior que a Casa. É claro que a dedicação à Casa que nos
vinculamos é importante, mas é fundamental que possamos dar nosso esforço também em favor da
Causa, pois que esta contagiará outros companheiros, esta fortalecerá outros grupos, esta fará o
que muitas vezes não conseguimos fazer sozinho. E a Causa Espírita surge com grande transparência
no Movimento Espírita, que embora feito por homens imperfeitos, reflete a dinâmica e os objetivos
da Causa.

Importante, pois, que nos vinculemos ao Movimento, que não nos fechemos entre as paredes
de um Centro Espírita. Mas, que estejamos em contato com o Movimento, que participemos de suas
realizações, que motivemos e levemos nossos grupos a participarem de eventos, inclusive
oferecendo condições para isso. Isto tem uma força incrível, pois somente quem participa consegue
avaliar o que significa esta troca de motivações, onde os espíritas se encontram e vivem o ideal em
sua plenitude. Verdadeira antecipação do clima espiritual que encontraremos nos planos espirituais,
se o merecermos pelo comportamento coerente com o Evangelho.

Às vezes, observamos espíritas desanimados, preocupados, isso é Espiritismo? Não, não é!
Espiritismo é alegria, é trabalho, é compromisso, mas é também união pelo objetivo comum. Fechar-
se, recusar a troca de experiência, estar indiferente aos esforços pela Causa, parece-nos muito
mais egoísmo e até ignorância dos princípios da Doutrina, que veio para todos. E se veio para todos,
conclama a união, para que dessa união, todos sejam beneficiados.

Sempre que possível participem dos eventos organizados pelo Movimento Espírita, são
encontros, seminários, reuniões de capacitação e shows espíritas.

ü “Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas alimentar”.
ü “Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a

realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já
nos encontramos honrados pela Divina Providência.”

(Bezerra de Menezes - Psicografia de F. C. Xavier )
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Convocamos todos os Senhores Associados efetivos e beneméritos,
em pleno gozo de seus direitos, para AGO, em sua sede,

à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande.
�
�
�
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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!

�
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01 - Denise Laures Pires Lage
02 - Valdeci Lopes de Paiva
03 - Eliana Seixas da Silva
06 - Regina Áurea do Couto Ferreira
06 - Valmir Freitas de Carvalho
07 - Maria Auxiliadora Bastos Lima
09 - Guiomar Costa Aleixo
09 - Graça Maria de Oliveira Rosa
10 - Sebastião Moreira
11 - Manoel da Silva
13 - Luci Jordão de Castro
13 - Dalva Sarmento do Prado
17 - Claiton Ricardo da S. Barbosa

18 - Ednelson Gomes da Silva
18 - Nivaldo Nogueira Dias
19 - Elza de Souza Leoncio
20 - Norma de Medeiros
22 - Carlos Alberto R. Pereira
22 - Jupiára dos Santos
24 - Jairo Pimentel de Andrade
25 - Jania Lucia de Brittes Pereira
28 - João Nunes de Souza
28 - Maria da Salete M. Marinho
28 - Jaqueline de Carvalho P. Michaeli
28 - Roberto Corrêa Maia
29 - Clelia de Freitas Rangel
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O Departamento de Divulgação (DIV) tem um imenso prazer em divulgar as
atividades de nossa Casa Espírita, mas não pode fazê-lo se não for informado. Não
podemos divulgar aquilo que não temos conhecimento, o CELV tem um grande
número de atividades, ficando difícil tomarmos ciência de tudo que acontece,
pedimos desculpas por nossos equívocos e limitações.

Gostaríamos de solicitar aos interessados em divulgar suas atividades que
nos informe até o dia 20 de cada mês (para sair no informativo do mês seguinte),
por email ou carta que pode ser deixada na Livraria.

O aviso de mesa também é de responsabilidade do DIV, e contamos com a
colaboração do dirigente nas reuniões doutrinárias, para a correta divulgação de
nossas atividades, é importante ter conhecimento do que acontece em nossa Casa
Espírita para melhor divulgar.

�Coordenação do DIV
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Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de

comparecer à Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4 ou 2x2, onde receberão um
exemplar do Estatuto do CELV e os esclarecimentos a respeito de suas mensalidades

• Ana Paula de Araújo Soriano
• Ecio Luiz Lima de Araújo
• Francisca Rodrigues dos Santos
• Maria José dos Santos
• Janaina Assis Baraún Gabriel
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A diretoria do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Presidente, e de acordo com o que dispõe os Art. 15°,

Parágrafos 1 a 9, Art. 16°, alíneas “a” e “b” e ainda os Art. 8°, alíneas “e” e “f” e Art. 20° e 21° do Estatuto do

CELV em vigor, por este EDITAL, �������� ��� �������� ����������� � �!����� �� "���#$��!��%� �#� &'���� (�)��
��� ��*�� �����!��% para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária – AGO, em sua sede, a Rua Vitor Alves, n.
226, em Campo Grande, RJ, ��� &�+,�#�� ���� --� ��� ����#"��� ��� .//0, às 11 horas em 1ª Convocação, com
presença da maioria absoluta dos Associados ou as 11h30min, em 2ª Convocação com a presença de 1/3 (um

terço) dos Associados acima mencionados, para deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:

a) Eleger a nova Diretoria Executiva para o triênio 2008 a 2010;

b) Eleger o Conselho Fiscal para o triênio 2008 a 2010;

c) Marcar a posse da Diretoria Executiva para o dia 02 de janeiro de 2008

d) Deliberar sobre assuntos levados ao seu conhecimento, satisfeitas as prescrições legais, estatutárias

e regimentais.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2007.

Nivaldo Nogueira Dias

Presidente

���	������� 1���� � �� � �����2�� � 	�� � ���
�
(Até 11 de novembro de 2007)

�
1) Até dia 03 de novembro de 2007 – recebimento dos registros das chapas para Diretoria Executiva e

Conselho Fiscal na Secretaria do CELV; (fichas de inscrição na Secretaria do CELV);

2) De 01 a 09 de novembro de 2007 – propaganda eleitoral das chapas (em alto nível);

3) Dia 11 de novembro de 2007 – 11 horas – AGO para eleger nova Diretoria e novo Conselho Fiscal;

4) Dia 02 de janeiro de 2008 – 20 horas – Posse da nova diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

5) Obs: a) O associado poderá constar somente em uma chapa;

b) Para maiores esclarecimentos procurar a secretaria do CELV.
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ERRATA: no informativo nº 92 - outubro/2007, a data correta de nascimento de
Allan Kardec é 03 de outubro de 1804.

Ä�3� ���1��,� 0$�-�*$�-,�4,�.0%$
O notável autor espiritual Neio Lúcio, através da psicografia de Francisco

Cândido Xavier, ditou o pequeno grande livro �,� $�,��-��#,/0,�����%.�, editado
pela Federação Espírita Brasileira, há exatos 60 anos. Esta é nossa dica para o mês de
novembro.

Na apresentação da obra, com o título Mensagem, assim se expressa o autor
espiritual, que transcrevemos parcialmente

“Carlos é um rapazinho de seus catorze anos, que a morte arrebatou muito cedo à esfera física.
(...) Dentre as preocupações mais fortes que lhe caracterizam o espírito, destaca-se o propósito de algo
enviar ao irmão de nome Dirceu, inesquecido e afetuoso companheiro do teto familiar. Para isso escreveu
a mensagem que oferecemos ao jovem leitor, através da qual nosso dedicado amiguinho buscou descrever
as paisagens e as emoções novas que experimentou logo após a morte do corpo físico. (...)”

A breve transcrição parcial deixa claro o conteúdo do emocionante e instrutivo livro. Com apenas
vinte capítulos, em textos muito objetivos, a obra traz tema de grande interesse para qualquer idade.
Todavia, constitui igualmente obra de grande valor para que os pais transmitam aos filhos, com a
segurança que a Doutrina Espírita proporciona, as claras noções da imortalidade. Em detalhes claros do
caso específico do garoto Carlos.

A descrição do menino desencarnado é muito rica, com referências aos locais em que esteve, aos
amigos com quem conviveu, aos ensinamentos que recebeu. O relato de sua desencarnação e o
acolhimento recebido de sua Tia Eunice e mesmo o despertar da própria consciência ou o reencontro com
a mãe ainda encarnada. O livro assinala que a vida após a morte é a continuação da vida na carne e
acentua a necessidade de vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus.

Ä �0�, .5��-,��,�.0%$�
Em pelo menos duas passagens do “Novo Testamento”, Jesus se refere, de

acordo com as anotações de Mateus, em “A Parábola das Bodas” e “A Parábola dos
Talentos”, ao que denomina trevas exteriores, revelando que, em determinadas
regiões do Espaço, os espíritos culpados se aglomeram, por determinação da Divina
Justiça, a fim de expiarem os seus erros.

Vejamo-las:
- “Entrou, em seguida, o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com um

homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui
sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. – Então, disse o rei à sua gente:
Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores: aí é que haverá prantos e

ranger de dentes; - porquanto, muitas há chamados, mas poucos escolhidos (Mateus, cap. XXII, vv. 11 a
14)”.

- “... porquanto, dar-se-á a todos os que já têm e esses ficarão cumulados de bens; quanto àquele
que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas
exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes (Mateus, cap. XXV, vv. 29 e 30)”.

Aprofundando o assunto, o livro �� ����$%� -���&� ��, escrito pelo Espírito Inácio Ferreira,
através da psicografia de Carlos A. Baccelli, procura descrever a situação da consciência culpada para
além da morte do corpo, bizarramente transfigurada no mal que, imputando aos outros terminou por
imputar a si mesma. A denominação trevas exteriores, leva-nos a raciocinar sob a óptica, de que em
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verdade, toda sombra em derredor significa ausência de luz no âmago do ser. Essas singelas páginas
poderão contribuir para uma ampla compreensão da vida, na conquista de maior lucidez no espírito. O
livro tem 296 páginas, no formato 14x21 cm, e é uma publicação da Livraria Espírita Edições Pedro e
Paulo – LEEPP.

Ä��$4$�-,��6-,�"��

Inspiração para o Natal é o que vamos oferecer no mês de novembro.
Vamos exibir mais uma enriquecedora palestra, com o médium Divaldo Franco

apresenta-nos com beleza admirável o messianato de Jesus. O tema será 7��
3��/0� .$-�%���*��0���������3���8� �9�:"�

Destaca a doçura do Sermão da Montanha, analisando a força do amor incondicional de Cristo.
Recorda o Natal de Jesus, em Belém, a sua importância para a Humanidade, ilustrando esse fato sublime
com belíssima historia que narra a origem da melodia Noite Feliz, bem como a humildade e simplicidade
de seus autores e a repercussão que essa melodia alcançou em todo o mundo, cantada em mais de 500
dialetos e idiomas, em tempos de paz e de guerras.

Ótima oportunidade para reflexões. A exibição terá 1h30min.
�
�

� ;���
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Ä	%$��,�.� �-,��0B"""�

�$0-$-,�,����%�
Ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na Grande

Transformação, é natural que as tuas orações, em auxílio a eles, surjam orvalhadas de
lágrimas.

Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os,
efetuando, por eles, o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e
oferece algum apoio aos necessitados.

Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhe estivesses atendendo à
determinada solicitação.

Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados a rudes provas, como
se os visses falando por teus lábios e atravessarás os dias de tristeza ou de angústia com a
luz da esperança no coração, caminhando, em rumo certo, para o reencontro feliz com todos
eles, nas bênçãos de Jesus.

Do Livro: Amor e Saudade.
Pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier
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O instinto de conservação é uma lei da Natureza. Sem o mínimo de apego à vida

material, o espírito, quando encarnado, não se submeteria às finalidades da encarnação. O
receio da morte, portanto, para o homem ainda pouco consciente de si tornar-se-lhe
indispensável ao progresso, pois, caso contrário, a sua indiferença pelas lides no corpo
material se lhe constituiria em obstáculo ao aprendizado.

Vejamos em tudo uma manifestação da Sabedoria Divina. Se o homem renascesse
plenamente convicto de seu porvir espiritual além-túmulo, não haveria de cuidar-se, e a
tornando inócuo o progresso reencarnatório, ou seja, a reencarnação deixaria de ser o
instrumento de progresso que é.

Imaginando a morte como sendo o nada, a criatura luta para preservar-se em sua
forma perecível, colaborando com o Criador no aperfeiçoamento de sua Obra. Graças,
digamos, a este receio infundado de destruição é que o homem tem se esforçado para
sobrepujar a fatalidade da morte...

O homem só deixará de temer de todo a morte, quando souber valorizar, sem que
careça de semelhante subterfúgio, a sua experiência no mundo das formas transitórias,
admitindo-a como indispensável e necessária ao seu crescimento espiritual. O instinto de
conservação que parece, pois, contradizer no homem a idéia de imortalidade, é uma das
mais belas e sábias Leis da Natureza – Lei que o torna plenamente responsável por todos os
seus atos!

Do livro: Se Teus Olhos Forem Bons...
Pelo Espírito Irmão José, psicografia de Carlos A. Baccelli�

�
@&������	��� ��� ���
�

����*'!�� !�#"$#� ������� #*����3�

Ä��� .$ �-,�$.$4�
Já está disponível em nossa Livraria a lista de Natal para arrecadação de recursos para o
Natal de nossas famílias assistidas. Recorra aos seus amigos e familiares. Assim, todos
poderão ajudar em nome de Jesus. As listas devem ser devolvidas até o dia 15 de
dezembro, 2007. Não deixem de buscar a sua, evitando despesas para envio.

�
Ä�3��)�.,�-���%0(���0$),�� �.$%-,*,%�
O Grupo aguarda todos os interessados, para suas atividades que acontecem às terças-
feiras, às 08h coral, sucedido pela reflexão doutrinária e artesanatos diversos. Às quartas-
feiras, de 9 às 11h alfabetização para adultos e às quintas-feiras, às 15h, pintura em telas.

Ä�����>��,)�40=5��-,�4�)%� �?�.$ �
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.
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Lembramos aos associados da responsabilidade de cumprir com os prazos para que todos
tenham a mesma oportunidade de usufruir os empréstimos.

Ä���%$-,*��,�.� @�DE�	, .�)$4�-,�#�(�*$�
O Departamento de Divulgação/CELV agradece á todos pela colaboração de mais um evento
beneficente, o Festival de Pipoca, que doou toda a arrecadação, R$ 220,00 (duzentos e
vinte reais), para a manutenção da Rádio Rio de Janeiro, única espírita em nosso estado.
Sintonize, 1400kHz AM ou www.radioriodejaneiro.am.br.

Ä���40�.F%��"�������(%,*� $�-,� 0$�*�4$&�%$=5�G�
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 novembro, os encontros serão �� �-�$ ������H�,�A����� sempre às 08h.
Se você não pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o
companheiro Elson para maiores informações.

�
Ä��)� � �-����#�� ����,(.��-,��  � .+�*�$�,�#%���=5����*�$4�
• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de

setembro/2007: 378 kg de alimentos, 748 peças de roupas, 25 pares de calçados,
13 bolsas / cintos, 83 materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 17, e R$
573,00 em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 208,85.

• 3$�($�!$������($%$�$ ��, .$�., �, .F����?��G�
Você ainda pode ajudar até o dia 15/11, trazendo produtos de higiene (toalha

de rosto e banho, sabonetes, creme dental, shampoo, talco, etc...), deixando na
recepção em nome do grupo de gestantes. Serão distribuídos em torno de 50 cestas
no Encontro Fraterno com todas as participantes. Antecipadamente agradecemos à
colaboração de todos!

Ä�30%0($�.��,��-,B,�&%��
O grupo do CELV que visita Curupaiti, excepcionalmente no mês de dezembro fará a visita
no primeiro domingo do mês, dia 02/12.

�
�

������ �&%,��� �������� ��
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.
Colabore mantenham suas mensalidades e endereços atualizados.

O CELV precisa de você.
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Ä��$%�,4B$�,��%��)$4-��
Vai acontecer no domingo dia 11/11, às 17h no teatro da ABENA, um show

beneficente com os cantores espíritas Marielza Tiscate e Ariovaldo Filho. Os convites
podem ser adquiridos antecipadamente, até o dia 10/11 por R$ 10,00, e no dia por R$ 12,00.
A ABENA (Associação Beneficente Espírita Nazareno) fica à Rua Sólon Botelho, 480 –
Campo Grande – informações pelo tel. 3394-0396. Na Livraria do CELV temos disponível 10
convites para venda antecipada.

Ä��$%*!$�*��.%$���$&�%.��
Mais de 20 mil pessoas. Este foi o número aproximado de participantes, na 1ª

Marcha Cívica Nacional em Defesa da Vida - Brasil sem aborto, realizada em agosto, em
Brasília. Na marcha estiveram personalidades do meio religioso, político e artístico, lá
estavam também representantes do movimento espírita, como o presidente da Federação
Espírita Brasileira (FEB), Nestor Masotti e a Presidente da Associação Médico-Espírita
(AME) do Brasil e Internacional, Marlene Nobre. O sucesso da marcha se deve sobretudo à
dedicação dos organizadores e voluntários, que não mediram esforços para que o evento
alcançasse o êxito que teve. Outras informações na página www.brasilsemaborto.com.br.

�
Ä�3��� � �8�C�� � 	� �
� Todos os anos, durante o período de carnaval acontece a COMEERJ, que é a
Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do RJ. Em 2008 a confraternização
acontecerá de 02 a 06/02, e o tema será: 7��$%.,�-,�)�),%�'��0 $%�*�����3%� .�G:"�

Todos podem participar jovens dos 11 aos 20 anos, adultos e crianças, a partir dos 03
anos. Simultaneamente haverá o � � 	� - Encontro Estadual da Família Espírita. É
necessária uma inscrição antecipada, para os jovens vai até o dia 10/11/07, para o Encontro
da Família, as inscrições podem ser feitas até o dia 14/01/2008. A contribuição é de
R$35,00 para adultos/jovens, e de R$ 15,00 para as crianças até 10 anos. As fichas podem
ser adquiridas na Livraria do CELV, com o dirigente do DIJ/CELV – Eduardo ou ainda no
site www.polo6e16.org. Mais informações em nossos murais.

A COMEERJ e o ENEFE são encontros realizados durante o período do carnaval,
quando, a atmosfera terrestre é envolvida por ondas mentais em desequilíbrio emitidas por
mentes encarnadas e desencarnadas, causando sérios prejuízos aos habitantes do orbe. Por
isso acreditamos ser preciso haver alternativas de atividades que estejam de acordo com
os princípios doutrinários do Espiritismo. Participe!
�
�
�
�



9

Ä�� �-,%,=� �-����)��,�.���  (6%�.$��
• Grupo E. Fidelidade a Kardec – Rua Tiradentes, 504 – Muriqui / Mangaratiba.
• Centro E. Amor e Verdade – Rua Coronel Moreira da Silva, 51 – Centro /

Mangaratiba.

Ä��� .�.0�=J, �$��),% $%�$�., �
• Centro E. Amor a Cristo (Jardim 7 de abril) – 11/11/1953 – 54 anos �
• Associação E. Jesus Nazareno (Inhoaíba) – 09/11/1941 - 66 anos�
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Por que derramar lágrimas por aqueles que partiram ou que julgamos estão por
partir? Substitua as lágrimas por flores abençoadas por Deus, que enchem os campos de
alegria.

O retorno, é um momento de alegria, é o fim de tarefas cumpridas e o arrebentar
dos grilhões, é o recomeço , o reencontro e também novas tarefas.

Não derramem lágrimas e sim agradeçam a Deus as oportunidades que foram dadas a
este ente querido e peçam que ele continue a receber estas graças, e que a alegria de seus
corações possam chegar até eles, inundando-os de paz, tranqüilidade e a certeza de que
cumpriu todas aquelas tarefas que lhe foram dadas.

Orem por aqueles que interrompem esta caminhada e por aqueles que não entendem
esta passagem e por aqueles que aqui choram e se entristecem pelos que foram sem
entender a vontade do Pai.

Que Deus os ilumine e que muitas flores sorridentes dos campos irão brotar em seus
olhos nos momentos de tristeza.

Muita paz
Antônio

Mensagem psicografada em reunião mediúnica de desobsessão, em 12/09/00.
Médium: Aida Milhomens.
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A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e abre todos os dias de Reunião
pública. Passe por lá, adquira o bom hábito de estudar a Doutrina.

Você pode fazer consultas, pesquisas, ler jornais e revistas espíritas que
estão em nosso acervo. Existe também uma Biblioteca infantil. Visite-nos!
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Clube do livro espírita 7� ��,� $�,�%� :
�
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• ���)�=$�,���	$%$2�(romance)

Hermínio C. Miranda
• ���-��,�%,?4,.��-����*���3!�*��;$)�,%�

Richard Simonetti

Com R$ 10, 00 você adquire um lançamento espírita.
Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita
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• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do Estado do RJ)
• www.lfc.org.br/sei (Serviço Espírita de informações/semanal)
• www.polo6e16.org (informações espíritas de nossa região)
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Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas?�
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