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ANO XIII
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Educação Mediúnica (privativa)
S e g u n d a s - f e i r a s – 9h e 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-feiras – 20h.
• Assistência Espiritual
Quartas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 20h.
• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.
• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).
• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).
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EDITORIAL
Um dia entre sorrisos de alegria, ternos olhares de emoção, musicalidade suave no
bater de muitos corações, promessas em pétalas de flores, chegou a primavera e, com
ela, o “Suave Entardecer – Humberto Beltrão”, banhado por filamentos de luz, na claridade augural do que já foi o amanhecer, a madrugada de tantas vidas, que hoje,
transmudada em entardecer, genuflexo, agradece a Deus o amparo, na soma de inumeráveis experiências que jamais se perderão.
Há três anos... Três primaveras na estação do ano e em cada coração.
Já três anos se passaram... E parece ontem! Sonhamos juntos e realizamos, juntos
também – nos dois planos da vida; aqui e além, nos demos as mãos e caminhamos no
mutuo apoio dos que se querem bem.
Foi tão bom que nada se perdesse... Cada pedrinha no caminho, recolhida, longe de
se constituir em desastroso tropeço serviu à base de muitas construções. Estamos sólidos
para o novo alvorecer. Deus nos guarda, Deus nos vê, com carinho de pai que acalenta
seus filhos.
Estamos em festa! As flores brotam, a vida estua e a fé suaviza o solo do caminho.
Muito obrigada, meu Deus! Muito agradecidos estamos a todos os que, irmanados,
construíram e se constituíram na Obra, e perseveram. Muito gratos estamos à vovó
Francisca (mascote querida) que, sempre do plano espiritual, vem nos acompanhando,
entre outros bondosos amigos, num estímulo permanente, incomensurável, cheinho de
amor.
Parabéns à 3ª “primavera de flores” do “Suave Entardecer”.
Ivete Zampa / CELV
MENSAGEM MEDIÚNICA
Caridade surge para o ser como o sol no horizonte, vem de mansinho, clareando o dia depois da noite, às vezes escura e conturbada.
Sua claridade, a princípio, é pouco percebida, mas quando se acostuma com ela
será plenitude. A princípio beneficência, depois ,caridade em toda sua plenitude
como o sol, quente, ardente, cobrindo a Terra com seu calor.
Assim a caridade, quando realizada plenamente. Aquece o coração de quem a
recebe.
Médium Marilene, em 25/09/2008
O Departamento de Divulgação convida:
7º Festival de Pipoca Beneficente- Em prol da Rádio Rio de Janeiro
Domingo 09/11/08 – 15h 30min
Convites em nossa Livraria por R$ 4,00. Incluindo refrigerante

Ao adquirir qualquer produto da
Livraria da Casa Espírita
você está contribuindo
para aquela Instituição!
Compre livros em sua Casa Espírita.
VISITAS

EXTERNAS

“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

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo

RÁDIO RIO DE JANEIRO
37 Anos Divulgando o Espiritismo
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Parabéns pra você, nessa
data querida....
Feliz aniversário... Parabéns pra você,
você mereceu renascer, entre tantos milhões, você mereceu renascer... tenha fé
nesta vida e na vida futura também...
Novembro
01 - Denise Laures Pires Lage
02 - Valdeci Lopes de Paiva
03 - Eliana Seixas da Silva
05 - Domingos José Vaz do Cabo
06 - Regina Áurea do C. Ferreira
06 - Valmir Freitas de Carvalho
07 - Maria Auxiliadora B. Lima
09 - Guiomar Costa Aleixo
09 - Graça Maria de O. Rosa
10 - Sebastião Moreira
11 - Manoel da Silva
12 - Vânia de Oliveira Souza
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 - Merlyn Mana
20 - Norma de Medeiros
21 - Crimeia Néri Simas
22 - Carlos Alberto R. Pereira
22 - Jupiára dos Santos
23 - Adriana Januária M. Lisboa
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
ªNovos Associados
• Paulo Roberto Morat Rocha
• Marisa Mendes e Silva
• Simone Cristina de Mello Rodrigues
• Ernestina de Souza Silva
Saudamos os novos companheiros (as), e
solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,
onde receberão um exemplar do Estatuto
do CELV e os esclarecimentos a respeito de
suas contribuições.
AVISO aos nossos ASSOCIADOS
Lembramos aos Senhores Associados
que, de acordo com o Estatuto, o atraso de
12 meses ou mais nas contribuições ,voluntárias, acarretará na perda da condição
de Associado do CELV.
Colaborem, mantendo suas contribuições e endereços atualizados. O CELV precisa de todos, agradecemos a compreensão!
Mudança de Diretores
A Diretoria do CELV,usando de suas atribuições, de acordo com o Art. 22º , Parágrafo 3º, do Estatuto do CELV em vigor, resolve:
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a) Dispensar, a pedido, a companheira
INÊS MARQUES DE SOUZA, do cargo
de 2ª Tesoureira do CELV , e
b) Designar a companheira CONSUELO
FERREIRA DA SILVA, para o cargo de
2ª Tesoureira do CELV, “ad referendum” da Assembléia Geral.
ª Raio X – um resumo
Estamos chegando a mais um
fim de ano... Em 2006 nos propusemos a apresentar as atividades
e responsabilidades de todos os departamentos do CELV, estes que colaboram para que
nossa Casa e nossa Causa, o Espiritismo, seja
divulgado da melhor forma possível. Para que,
quem chegue precisando de ajuda seja recebido com muito amor e carinho.
Neste ano também nos propusemos a divulgar e apresentar estes departamentos. Não
o fizemos por completo, faltou dois departamentos, que não nos apresentou suas mensagens em tempo hábil para divulgação. Assim
fico grata aos departamentos que colaboraram durante todo o ano, prontamente, para a
melhor divulgação de nossa Casa e do Espiritismo. Grande abraço a todos e muito obrigada. (Marylin Oliveira)
ª Sala de Vídeo.
“QUEM TEM MEDO DA
MORTE?” Diversos temas envolvendo a morte são abordados de
forma clara e objetiva pelo experiente expositor Richard Simonetti, com a projeção de imagens que ilustram o processo da morte. Os
temas abordados são: Morte e desligamento;
A importância da oração; A família diante do
morto; Velório; Cremação; Doação de órgãos;
Cemitério; Preparo para a morte; Aceitação da
morte.
Você sabia que a morte pode ser comparada a uma breve despedida? Os que nos deixam na terra, verdadeiramente não nos abandonam, já que para os verdadeiros amores
jamais se apaga a chama do afeto.
Dessa forma, não existe adeus, mas sim
um “até breve”, pois logo mais tornaremos a
nos ver, a nos reencontrar, no mundo dos espíritos ou no mundo corporal. Nossos amores, se não estão conosco, ao nosso lado, permanecem em algum lugar, porque jamais se
perde a ponte entre o céu e o coração. Venha
assistir ao vídeo conosco.
EXIBIÇÕES: terças-feiras dias 11/11 e 25/11/08
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
ªCELVINHO e sua dica de leitura
Minidicionário Espírita Nessa nova obra de Rita Foelker
e Cristina Helena Sarraf, os principais termos do Espiritismo são
trazidos numa linguagem clara e jovial, facili-
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tando assim o seu entendimento. Ajude a despertar nos jovens o interesse pelo Espiritismo.
Daí, a importância em entender e utilizar corretamente a terminologia espírita.
Com uma linguagem simples, de fácil compreensão à crianças, termos como mundo de
regeneração, sono, fluido, anjo da guarda e etc
são tratados nesta obra. Uma boa dica.
“Evangelize, desperte consciências, não se
intimide... coopere com Jesus”
ªSugestão de Leitura
Dando continuidade a nossa série de livros psicografados
por Divaldo Pereira Franco,
apresentamos este mês o livro
Alerta, do nobre Espírito
Joanna de Ângelis. A abnegada
Instrutora espiritual propõe,
neste livro, cujo prefácio foi ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, 60
ricas reflexões para que a vigilância se constitua um método preventivo contra os inúmeros males e aflições que predominam na Terra, com os temas: O Perdão das ofensas, Morrer para Viver, Técnicas da Vida, Gêneses de
Suicídios, Hábito da Solidariedade,
Inconformismo e Revolta, Aborto, Violência e
Jesus, Amor à Vida, Angústia e Paz, Visão da
Vida que oferecem soluções espíritas para a
maioria dos problemas que afligem e atormentam as criaturas humanas, na atualidade.
Conforme a própria Instrutora assevera:
“Momento de alerta que concita a uma revisão de conceitos, à meditação, à programação
de comportamentos novos, a fim de superarse as circunstâncias difíceis, sobrepor-se à situação dolorosa.
Assim pensando, ao largo dos meses, escrevemos as páginas que constituem este livro
de alerta, oferecendo temas breves, com respostas evangélicas e espíritas aos muitos problemas que aturdem e desconsertam as pessoas.
São pensamentos simples e rápidos para
os problemas de emergência e os procedimentos de difícil acerto.
Este livro é editado pela LEAL, tem 186
páginas e está disponível em nossa Livraria.
ª Fragmentos de Luz...
Onde Te Encontras
O Senhor necessita de ti, onde te encontras.
Observa o que tens a fazer ainda hoje e
perceber-lhe-ás a presença no dever que te
espera.
Do livro: Espera Servindo
Psicografia de Francisco Cândido Xavier
pelo espírito Emmanuel
... & Verdade
O dia de amanhã
Uma das frases de Jesus que sofre maiores equívocos de interpretação por parte de
muitos estudiosos do Evangelho é aquela onde
o Mestre assevera “Não vos inquieteis pelo
dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará
de si mesmo”. Muitos, numa análise superficial da frase, acabam interpretando-a no senti-
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do de que devemos sempre esperar pacientemente pela solução de nossos problemas, que
sempre serão oferecidas por nossos benfeitores espirituais.
Essa postura encontra-se arraigada em
lamentável atavismo originário de escolas
religiosas que sempre pautavam a remissão
dos pecados numa relação de troca, onde algo
era oferecido para que o pecador fosse
perdoado.
Hoje em dia, quantos de nós ainda não
repetimos este atos, procurando, através de
preces incessantes e promessas descabidas, a
subtração das dificuldades e dores de nosso
caminho evolutivo, não percebendo nelas
abençoados instrumentos de regeneração e
evolução espirituais.
A Doutrina Espírita vem nos esclarecer que
a solução das questões que nos afligem no
mundo apenas será concedida àquele que,
por intermédio de uma conduta pautada no
bem, se esforçar a cada dia para domar as
suas más inclinações e facear as problemáticas da vida com coragem, procurando tirar de
cada uma delas as lições indispensáveis para
seu aprendizado rumo aos patamares mais
elevados de evolução espiritual. Desta forma,
atrairá para perto de si os benfeitores desencarnados do Mundo Maior que lhe ajudarão
a vencer as batalhas, muitas das vezes difíceis
e dolorosas, que a encarnação terrestre nos
proporciona, não eximindo o aprendiz do
enfrentamento indispensável destas batalhas,
mas sim oferecendo consolo e força interior
para que ele, por seus próprios méritos, alcance a vitória.
Portanto, não se inquietar pelo dia de
amanhã não significa somente mergulhar na
inércia injustificável daqueles que delegam
aos Espíritos a responsabilidade pela resolução de seus próprios problemas, mas sim trabalhar com afinco pela melhora de nossas
condições de existência, tendo como bandeira a prática do bem, como escudo a fé inabalável na providência Divina e como espada
de combate o amor a Deus sobre todas as
coisas, e ao próximo como a si mesmo.
O Clarim, julho 2008.

# AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
ªCaixinha de sugestões
Estamos ocupando este pequeno espaço,
para agradecer aos amigos do CELV a colaboração permanente, através das sugestões
deixadas na Caixa de Sugestões.
Vamos solicitar ao colaborador anônimo
que enviou a inquirição sobre a visão do Espiritismo a respeito da cremação do corpo físico, após a desencarnação, para que procure, afixada no quadro relativo ao Movimento
Espírita, a resposta detalhada à questão apresentada. Muita Paz para seu coração!
ªEvangelização 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. Coopere com Jesus, evangelize,
nossas crianças precisam de nosso esforço!
Aperte mais este laço!

3

Luz & Verdade
ªConvite para voluntários: DMM
Se você deseja ajudar 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 novembro,
os encontros serão nos dias 07 e 21/11,
sempre às 08h.
ªAviso do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social
• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de setembro/2008: 435 kg de alimentos, 1340 peças de roupas, 146 pares
de calçados, 42 bolsas / cintos, 411
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 06, e R$ 278,00 em doações
em espécie. No Bazar foram arrecadados R$ 653,00.
• Grupo de apoio às Gestantes
O DAPSE vai distribuir em torno de 40
cestas para as gestantes participantes do
ano de 2008. As cestas serão distribuídas no Encontro Fraterno que será realizado no dia 25/11.
Mas ainda precisamos dos seguintes
itens da cesta: enlatados (ervilha, creme
de leite, atum...), biscoitos, doces... Se
você deseja colaborar faça sua doação
o quanto antes, e deixe em nossa Recepção, identificada para o Grupo de
Gestantes.
ªListas de Natal do CELV
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, 2008. Não deixem de buscar a sua, evitando despesas para envio.
ªNotícias da 19ª RT
No dia 28 de setembro de 2008, realizouse em nossa Casa a 19ª Reunião de Trabalhadores, cujo tema central foi “O Trabalho na
Casa Espírita”. Onde todos os Departamentos se envolveram, mostrando que o trabalho
é de todos nós, e só com uma equipe coesa
poderemos de fato efetuar as transformações
necessárias.
Num clima de muita harmonia e alegria
todos os 110 participantes tiveram uma tarde
de muita confraternização e reflexão nos centros de interesses que foram realizados. Contamos também com presença do querido Emil
Framback que nos brindou com uma palestra, falando da importância do trabalho na Casa
Espírita. Para encerrar o evento, tivemos o
companheiro Wanderlei Lima, acompanhado dos companheiros Domingos e Marylin,
ao violão, cantando a música Sal da Terra. Foi
uma tarde maravilhosa. Para quem não pode
estar presente, foi uma pena, mas ano que
vem tem mais. (Allan Souza)
ªTarde reflexiva com Maurício Mancini
/ DAF & DOM
Convidamos Entrevistadores, Pessoal do

Apoio, Médiuns dos Grupos Mediúnicos e
Médiuns Passistas, para participarem da Tarde Reflexiva, no domingo – dia 23/11, das
16h às 18h30min. O tema abordado será
“Obsessão e desobsessão” com Mauricio
Mancini.
A reunião será direcionada para estes trabalhadores, mas, aqueles que estivem interessados neste tema, podem participar, considerando-se a excelência do tema.
ªAvaliação para Dirigente de Passes
O DOM convoca os srs. Dirigentes para
dias: 22 de novembro- sábado, às 9h, ou
dia 29 de novembro- sábado, às 17h.
JOVENS, EXISTE UM GRUPO
LHES ESPERANDO...
Participem! 61 anos de
MOCIDADE ESPÍRITA
EZEQUIEL
Você escolhe: sábados às 17h
ou domingos às 09h.
NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ª30º COMEERJ & 15º ENEFE 2009
Todos os anos, durante o período de carnaval acontece a Comeerj, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do
RJ. Em 2009 a confraternização acontecerá de
20 a 24/02, e o tema será: “Que fazeis de
especial?”. Todos podem participar, jovens
dos 11 aos 20 anos, adultos e crianças, a partir
dos 03 anos, que freqüentem o Centro Espírita. Simultaneamente haverá o ENEFE - Encontro Estadual da Família Espírita. É necessária uma inscrição antecipada e pode ser feita
no site: www.educacaoespirita.net/comeerj até
30 de novembro, escolha o Pólo VI Cesaréia.
Dúvidas procurem os companheiros do DIJ,
Eduardo, Fernanda ou Ricardo. Mais informações em nosso email div.celv@yahoo.com.br.
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, levando aos
jovens que dela participam incentivos
novos e profundos para a conscientização
de seu papel na sociedade contemporânea e na construção da sociedade do porvir.
ªVenha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em novembro o brinde do Clube será o livro “Quem tem
medo da morte?” de Richard Simonetti. De maneira descontraída e sempre com conteúdo doutrinário, a obra
apresenta estímulos à vida, nos liberando do fantasma chamado “morte”.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
ou de outros meses, por apenas R$
15,00 cada.
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• Clube do livro – para novembro as opções são: “Esculpindo o próprio destino” (romance), de André Luiz Ruiz ou
“Adolescência na visão integral” (educação), de Elisa Goulart.

ªCoordenadores e Dirigentes do CELV
O Departamento de Divulgação (DIV) tem
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, e tornase difícil tomarmos ciência de tudo o que
acontece, pedimos desculpas por nossos
equívocos e limitações.
Gostaríamos de solicitar aos interessados
em divulgar suas atividades que nos informem
até a segunda sexta-feira do mês, por carta
deixada na Livraria do CELV ou, por e-mail
,até o dia 20.
O Aviso de Mesa também é de
responsabilidade do DIV, e contamos com a
colaboração da direção de mesa, 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
ªInstituições aniversariantes de
novembro & endereços
• 01/11/1953 – C. E. Amor a Cristo. Rua
Cariacica, 833 – Jd. 7 de Abril –
Paciência – 55 anos
• 09/11/1941 – Assoc. E. Jesus
Nazareno. Rua Seabra Filho, 415 –
Inhoaíba – 67 anos
• 14/11/1940 – C. E. Deus, Luz e Amor.
Rua Recife, 137 – Realengo – 68 anos
• 15/11/1956 – Agremiação E. Allan
Kardec. Rua Jorge Soares de Souza, 14
– Pq. S. Jorge – Seropédica – 52 anos
• 22/11/1946 – Ordem E. de Cecília.
Rua Dr. Augusto Figueiredo, 2019 –
Senador Camará – 62 anos
• 29/11/1952 – União E. Doutor Bezerra
de Menezes. Rua da Feira,768 – Bangu
– 56 anos
• 30/11/1991 – C. E. Paulo de Tarso. Rua
Josefa Domingos da Silva, 06 – Boa
Esperança – Seropédica – 17 anos
Dicas de sites espíritas
• www.lfc.org.br/sei (revista semanal de
divulgação)
• www.mundoespirita.com.br
(jornal espírita)
• www.polo6e16.org/sexta (notícias espíritas de nossa região)
• www.educacaoespirita.net (portal da
educação espírita)

Uma oportunidade bendita que tive, há
alguns anos atrás, foi conhecer o CD “Canção de Deus”, uma obra prima. Nesta obra,
com cd e livrinho, o musicoterapeuta espírita,
Luiz Antonio Milleco discute a importância da
música, os efeitos psicológicos e espirituais que
exerce sobre o ser humano, suas diversas utilizações no Movimento Espírita, e ainda trata
da música mediúnica. É emocionante ouvir
Milleco cantar “O Deus que eu Amo”, uma
das belas faixas do cd, todos que o ouvem se
encantam. Por tudo isso, obras como estas são
sempre bem vindas, não somente para nós
espíritas, mas para todos aqueles que buscam
orientação segura e verdadeira em sua caminhada. (Marylin Oliveira / CELV)

Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?
Cadastre-se para receber nosso informativo e as notícias do Movimento Espírita.
div.celv@yahoo.com.br

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Novembro de 2008
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Dia

Tema

02

Ciclo de Palestras: “Eles Vivem”.

09

A lei de amor.
EsE, Cap. XI, itens 8 a 10.
A vida de Francisco de Assis.

16
23
30

Ciclo de Palestras: Dominando
o vício - “Hipocondria”.
Juventude e o problema das drogas.

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Andrés Gabriel
Maria Luiza
William Bastos
Creusa Branco
Valmir Freitas
Allan de Souza
Ingrid Tagomori
Wanderlei Lima
DIJ

Elias de
Souza
Marylin
Oliveira
Francinete
Costa
Ednelson
Gomes
DIJ

Edson
Júnior
Lúcia
Helena
DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
03
10
17
24

Tema

Expositor/Auxílio

Parentesco / Filiação.
LE, Q. 203 a 206.
Dar-se-á àquele que tem.
EsE, Cap. XVIII, itens 13 a 15.
“Conhece-te a ti mesmo”.
Tema Livre.Bete Bard
Ciclo de Palestras: Dominando
o vício - “Hipocondria”.

Direção Apres. Livro

Eduardo Jr. (NELD)
Maria
Bete Bard
Cecília
Wilson Longobuco (GEFIA) Francinete
Lourdes Jordão
Costa
Dora Farias
Dalva
Nair Dragon
Correa
Edir Alves (AEAK)
Ana
Jandira Amorin
Eller

Dalva
Prado
Josélia
Santos
Dora
Rosa
-

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia
05
12
17
26

Tema
As provas da riqueza e da miséria.
LE, Q. 814 a 816.
Lei de Atração.
LE, Q. 806 a 813.
Ciclo de Palestras: Dominando o
vício - “Alcoolismo”.
Parábola do Semeador.
EsE, Cap. XVII, item 5.

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Allan de Souza
Creusa Branco
Osmar Fernandes
Marilene Soares
Ricardo Delamari
Marilene Soares
Nadja de Castro
Alan Faria

Erli
Dimas
Alan
Faria
Marylin
Oliveira
Creusa
Branco

Sérgio
Inácio
Marília
Amaral
Cláudia
André

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia
06
13
20
27

Tema

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Ajuda-te a ti mesmo, que o céu
Lourdes Jordão
Maria
Fernando
te ajudará.
Gilésia Pieroni
Cecília
Silva
EsE, Cap. XXV, itens 1 a 5.
Privações voluntárias. Mortificações.
Ivete Zampa
Diana
Francinete
LE,Q. 718 a 727.
Inês Marques
Hasler
Costa
Ciclo de Palestras: Dominando o
Ermelinda Barbosa
Célia
vício - “Tabagismo”.
Wanderlei Lima
Evangelista
Observai os pássaros do céu.
Maria Inês
Inês
Erli
EsE, Cap. XXV, itens 6 a 8.
Magali Brumatti
Marques
Dimas
SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia
07

Um toque musical
“A arte em geral e a música, especificamente, tem características
sublimes e o espiritismo pode nos
auxiliar a compreender a sua importância e influência sobre a natureza humana.”

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funciona na Sala
02, e abre todos os dias de
Reunião Pública. O cadastro é
totalmente grátis. Precisamos
apenas de uma foto, cópia de
endereço e telefone para contato.
“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”

14
21
28

Tema
Os superiores e os inferiores.
EsE, Cap. XVII, item 9.
Caridade e amor ao próximo. Amor
materno e filial.
LE, Q. 886 a 892.
Ciclo de Palestras: Dominando o
vício - “Drogas”.
O homem no mundo.
EsE, Cap. XVII, item 10.

Expositor/Auxílio

Direção

Apres. Livro

Francisco Ramos
Célia Evangelista
Ingrid Tagomori
Marilene Soares

Alan
Faria
Cláudia
Costa

Ana Maria
Seixas
Lia
-

Eliane Turano
Milton Tagomori
Nilbe Brilhante
Marlene Macedo

Ingrid
Tagomori
Alan
Faria

Iris de
Souza

