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

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     ((((( ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))

Luz &
Verdade

Boletim Interno

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas- fe i ras – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas - f e i ra s  –  9h .
Quintas - fe i ras  –  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 da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.

Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.

• Iniciação ao Espirit ismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

•  GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
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.
Quintas-feiras - 20h.

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).

Quartas-feiras – 9h (Semanalmente).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

O DIJ e o DAD convidam para:

Seminário - Dependências: o Mal do século  ALCOOLISMO E DROGAS

07/11 - O lado espiritual da dependência _ Ricardo Delamare (NELD)
14/11 - A dependência sob a ótica médica_ Edyr Alves (CEAL)

O seminário será dividido em dois módulos por sábado: um para exposição do
tema e outro para esclarecimentos e perguntas.

Local Centro E. Luz e Verdade, Horários: 17h às 19h
(não é necessário inscrição)

EDITORIAL
Conselhos úteis

É certo que não devemos ficar constantemente pensando na morte, mas também é certo
que devemos parar alguns momentos da nossa vida para refletir sobre ela. Esquecê-la, como se
ela não existisse ou que, efetivamente, ela não ocorrerá conosco é um grave erro. Ora, a morte
é a única certeza para o ser vivente, é a única fatalidade que ocorre a todos os seres biológicos.

Confúcio aconselha: “Saibas bem viver e saberás bem morrer”, instigando um ensinamen-
to que não pode ser olvidado.

No Espiritismo sabemos que a morte (extinção da vida física) nem sempre ocorre simulta-
neamente à desencarnação (desligamento dos laços fluídicos que unem Espírito/ Perispírito
ao corpo físico), podendo variar de horas, dias, até meses ou anos, dependendo do caso.

“Se é fácil alijar o corpo físico é muito difícil abandonar a velha morada no mundo” afirma
Irmão Jacob. ? No estudo que fez do próprio processo de morte/ desencarnação, amplamente
relatado no livro Voltei, ele afirma que “os elos morais são muito mais fortes que os liames da
carne e, se o homem não se preparou, convenientemente, para a renúncia de hábitos antigos e
comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a
veste de carne se decompõe e desaparece”. ¹

A preparação que nos fala Irmão Jacob é o desapego às sensações físicas, aos sentimenta-
lismos desassossegadores e aos velhos hábitos ligados a prazeres materiais, para que, no
desenlace, estas emoções perturbadoras não atrapalhem a libertação entre a alma e o corpo.

Continua o autor espiritual: “E se esse homem complicou o destino, assumindo graves
compromissos à gente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e
reclamará embalde, porque as leis que mantém coesos os astros do céu e as células da Terra lhe
determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores.

Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece.” ¹
E aconselha-nos Jacob: “Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no

resgate laborioso, e corrijamos o erro, enquanto é hora favorável, evitando a retificação
muitas vezes dolorosa.” ¹ (os grifos são nossos)

Desembaraçar-se do corpo grosseiro, portanto, não é mera libertação da alma que se des-
vencilha dos laços carnais, mas processo mais ou menos longo que depende do auxílio de
Espíritos especializados, das condições morais do indivíduo, podendo ser favorecido pelas
preces e bons pensamentos dos amigos que ficam.

Saber dar um objetivo útil à vida, eximir-se do egoísmo, procurar ter ações enobrecedoras
no bem, na caridade e no amor ao próximo, certamente proporcionarão uma boa vida na Terra,
uma “boa morte” e, conseqüentemente, uma posição favorável no plano espiritual, preparan-
do-se para futuras jornadas evolutivas no campo da matéria, no aprendizado reencarnatório.

MENSAGEM MEDIÚNICA
Valor da Arte na Casa Espírita
 A música, na Casa Espírita, como toda arte, deve sempre ter por objetivo

despertar a sensibilidade para as mensagens doutrinárias. Não há outro fim senão este.
A arte, isto é, o teatro, a poesia, a música, acompanha o progresso da civilização, e é

chegado o tempo em que o homem deverá usá-la em beneficio do bem. Sensibilizado,
receptivo estará o homem para as doces mensagens do Cristianismo, tendo as mais suaves
cordas do seu coração tocadas pelas palavras do Mestre.

A arte na Casa Espírita não terá outro valor, senão o de levar a palavra do amor, da paz
e dos conhecimentos doutrinários àqueles que, ainda endurecidos pelo corpo material, não
conseguem perceber a arte na própria criação.

Que a paz esteja com todos.
Médium Glória em 21/09/1999.

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



Luz & Verdade Novembro 20092

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 • Instituição fundada em: 10/03/1920

• Diretor Responsável: Ivete Zampa • Redação: Marylin Oliveira e Consuelo Ferreira
• Colaboraram nesta edição: Departamentos do CELV

• Revisão: Célia Evangelista.  Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? E-mail:  div.celv@yahoo.com.br
Editoração: Neotécnica, Tel.: (21) 2415-1238, E-mail: neo.tecnica@terra.com.br • Tiragem desta edição: 600 exemplares • Circulação: interna mensal

“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .

“Parabéns pra você, que mereceu renascer,
entre tantos milhões, você mereceu renas-
cer... 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 Couto Ferreira
06  -  Valmir Freitas de Carvalho
07  -  Maria Auxiliadora Bastos Lima
09  -  Guiomar Costa Aleixo
09  -  Graça Maria de Oliveira Rosa
09  -  Patrícia Oliveira da Fonseca
10  -  Sebastião Moreira
12  -  Vânia de Oliveira Souza
13  -  Luci Jordão de Castro
13  -  Dalva Sarmento do Prado
17  -  Claiton Ricardo da Silva 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 Rodrigues Pereira
22  -  Jupiára dos Santos
22  -  Lenice Oliveira da Silva Cruz
23  -  Adriana Januária Machado Lisboa
24  -  Jairo Pimentel de Andrade
26  -  Iris Duarte de Souza dos Santos
28  -  Maria da Salete M. Marinho
28  -  Roberto Corrêa Maia
29  -  Clelia de Freitas Rangel

Doação de órgãos; Cemitério; Preparo para a
morte; Aceitação da morte.

Você sabia que a morte pode ser compa-
rada a uma breve despedida? Os que nos dei-
xam na Terra, verdadeiramente não nos aban-
donam, 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 es-
píritos ou no mundo corporal. Nossos amo-
res, se não estão conosco, ao nosso lado, per-
manecem em algum lugar, porque jamais se
perde a ponte entre o céu e o coração. Venha
assistir ao vídeo conosco.

EXIBIÇÕES às terças-feiras,
dias: 10 e 24/11.

Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.

Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.

CELVINHO e sua dica de leitura
 Nossa dica desse mês é o livro
“Fugindo para Viver”, que aca-
bou de ser lançado pela FEB, de

autoria de Adeilson Salles, com 79 páginas
onde Carlinhos e seu amigo Pardal, dois ado-
lescentes, convidam os jovens leitores a viver
uma grande aventura.
Prepare-se, pois você vai fugir junto com os
personagens, se emocionar e aprender.

Fugindo para Viver é atual e comovente,
um livro que você vai ler mais de uma vez.
Nessa empolgante narrativa, a aventura se
confunde com ensinamentos sobre a vida es-
piritual, pois Pardal e Carlinhos enfrentam vá-
rios perigos em sua fuga.

O autor, conhecido por suas encantadoras
histórias infantis, agora nos leva ao universo
da literatura juvenil. Leia, emocione-se e sur-
preenda-se.

 “A leitura é o caminho mais importan-
te para a educação da criança”.

 Sugestão de Leitura

Nossa dica é o livro Luzes
do Entardecer de autoria de
Lucy Dias Ramos que de uma
forma leve, quase poética, vai
como que conversando com o
leitor sobre diversos temas da
atualidade, chamando-o à refle-

xão sobre pontos essenciais para uma vida
mais feliz e plena, espiritualmente. Para isso,
chega a utilizar-se, em alguns momentos, de
suas próprias memórias, por meio das quais
constrói uma espécie de moldura emocional,
facilitando, para quem lê, a assimilação dos
apontamentos e reflexões por ela propostas.

Os temas abordados por Lucy em sua obra
são realmente bastante diversificados, como
se pode perceber pelos títulos de alguns dos
40 capítulos em que se divide: “Outono da
vida”, “Alegria de viver”, “Companheiros de
jornada”, “Filosofia do otimismo”, “Diálogo
familiar”, “As vozes da natureza”, “A poesia
do sofrimento”, “A gratidão”, “A grande via-

gem”, “Paixões perturbadoras”, “Saúde inte-
rior”, “O caminho da felicidade”, “Por que
envelhecer?” e “Provas que afetam o coração”.

Luzes do Entardecer vem mostrar que
é possível encontrar o caminho da felicidade
quando se procura harmonizar a mente e es-
tabelecer metas.

Livro editado pela FEB, com 216 páginas,
e está disponível em qualquer Livraria Espíri-
ta. Vale a pena conferir.

 Fragmentos de Luz...
Trovas no dia de finados

O mais belo culto aos mortos,
No pesar que te alanceia,
Será fazer da saudade
Lenitivo à dor alheia
Não sei por que tanto choro
Quando a morte altera a vida...
Todo momento na Terra
Tem gosto de despedida.

Do livro: Trovas do Outro Mundo.
Espíritos Diversos, psicografia de Francisco

Cândido Xavier.

... & Verdade
Culto do Lar

No longo trem da vida, somos viajantes
em crescimento espiritual e estamos de passa-
gem aqui na Terra.

Toda a nossa riqueza material aqui ficará
enterrada, somente os tesouros do espírito nós
poderemos levar de volta na bagagem da alma.

Mesmo estando aqui de passagem, deve-
mos valorizar este corpo que nos reveste e
que nos serve de instrumento de aperfeiçoa-
mento, afinal, sem o contato com a matéria, o
espírito não poderá evoluir.

Temos também que considerar a importân-
cia de nossa estadia, pois impregnamos tudo o
que tocamos e em especial o lugar onde vive-
mos. O lar é o local mais importante, é o nosso
refúgio, onde devemos encontrar a paz, a ale-
gria e um ambiente saturado de amor e fé. Daí
a necessidade de o mantermos sempre limpo,
não só da poeira material, mas principalmente
da poeira mental que, por vezes, emitimos.

As energias deletérias, emitidas pela mai-
oria dos habitantes de nosso planeta, são como
nuvens tóxicas impregnadas de baixos senti-
mentos, carregadas de vibrações danosas. Se
não encontramos em nossos lares um ambi-
ente de energias positivas, fica muito difícil a
luta contra as nossas tendências inferiores.

Atraímos ,por questões de afinidade, vari-
ada espécie de Espíritos que adentram o nos-
so ambiente físico e mental. Um lar onde não
se praticam os ensinamentos do Cristo é um
ninho desprotegido das investidas dos Espíri-
tos ainda ignorantes das Leis Divinas.

Devemos transformar o nosso lar em san-
tuário de repouso do espírito, fazendo o pos-
sível para torná-lo um recinto sadio para os
que ali vivem e a todos os que nos visitam.
Muito importante é implantarmos um ponto
de comunhão com o Mestre Jesus, abrindo as
nossas portas e permitindo a entrada dos ami-
gos espirituais que estão de prontidão para
nos auxiliar.

Escolhido o dia e horário, sintonizemos o
nosso pensamento com o pensamento do
Cristo e busquemos a Deus, a Causa Primeira
de todas as coisas, através do estudo do Evan-
gelho e da leitura edificante.

Associados novos

• Claudia  Mori  Silva  da  Costa, Catia  C.
Sabóia  de  Freitas, Gloria  de  Menezes
Doric, Iria  Aurora  Silva  de  Almeida,
João  Batista  Garcia, José  Monteiro  do
Val

Saudamos os novos companheiros, e so-
licitamos 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. Sejam bem-vindos!

Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores associados que,

de acordo com o Estatuto, o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará
na perda da condição de associado do CELV.
Colaborem. O CELV precisa de todos nós.

 Sala de vídeo
“QUEM TEM MEDO DA MORTE?”
Diversos temas envolvendo a morte são

abordados de forma clara e objetiva pelo ex-
periente 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 fa-
mília diante do morto; Velório; Cremação;
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Agindo assim não apenas franqueamos
nosso lar à presença de bondosos amigos
espirituais, protegendo-o ao mesmo tempo
da ação dos irmãos menos esclarecidos.

Carlo Augusto Sobrinho - SEI nº 2164

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Listas 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 16 de dezem-
bro, 2009. Não deixe de buscar a sua, evitan-
do despesas para o  envio.

 Nova turma de estudos
Se você deseja conhecer melhor a Doutri-

na Espírita, procure a nova turma de Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), às
quintas-feiras, 20h. O sistematizado estuda
assuntos diversos com muita dinâmica, técni-
ca e recursos didáticos apropriados. Participe.

 Avisos: Depto de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE

Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV, e lembramos quan-
to são importantes suas doações, para que
possamos atender às 17 famílias assistidas por
nossa Casa.

• Em setembro/2009, recebemos: 560 kg
de alimentos, 1142 peças de roupas, 121
pares de calçados, 42 bolsas / cintos, 201
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 18, e R$ 364,00 - doações
em espécie. No Bazar foram arrecada-
dos R$ 563,30.

“Quando a caridade é muito discutida, o
socorro chega tarde”. (Bezerra de Menezes)

 Campanha 2009 para o Grupo de
Gestantes

Como acontece todos os anos o CELV pro-
moverá um Encontro Fraterno com todas as
gestantes participantes do ano, no dia 24/11.

Na ocasião será distribuída para cada ges-
tante inscrita uma “pequena cesta de Natal” con-
tendo algumas guloseimas, para adoçar a sua
noite, sugestão de produtos: creme de leite, leite
condensado, biscoitos e enlatados em geral.

Aqueles que puderem colaborar com qual-
quer produto da cesta, poderão entregar suas
doações até a primeira quinzena de novem-
bro, em nome do Grupo das Gestantes /
DAPSE. Antecipadamente agradecemos a co-
laboração de todos! Dúvidas? falar com Diana.

 Convite para voluntários: Depto de
Multimeios - DMM

Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.

Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os en-
contros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de novembro, os encontros serão nos
dias 06 e 20/11, sempre às 08h.

 Pedido do DIV aos Grupos de Estudos
Solicitamos a todos os Coordenadores e

Dirigentes de nossa Casa, que, por gentileza,

não utilizem a Biblioteca para reuniões ou en-
contros, durante o período em que ela deve
estar aberta ao público. O horário de funciona-
mento da Biblioteca & Sala de Leitura é sem-
pre antes e após todas as Reuniões Públicas.

As soluções urgentes devem ser coloca-
das sempre para o voluntário de plantão, aque-
le que está escalado, responsável no dia, para
que ele possa avaliar.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Quer ver a TVCEI na sua TV a cabo?
A TVCEI pode fazer parte da grade de pro-

gramação da sua TV a cabo. Com um sinal via
satélite aberto e gratuito para todo o Brasil,
qualquer operadora pode captar e retransmitir
a programação completa, 24 horas no ar. Algu-
mas cidades como Jundiaí, Andradina e Go-
vernador Valadares já possuem nosso sinal.

Ligue você também para a sua operadora
e peça a inclusão do canal TVCEI. Vamos nos
unir e insistir.

 31º COMEERJ & 16º ENEFE 2009
Todos os anos, durante o período de

Carnaval, acontece a Comeerj, que é a Con-
fraternização das Mocidades Espíritas do Es-
tado do RJ. Em 2010 a Confraternização acon-
tecerá de 13 a 17/02, e o tema será: “Conhe-
ces a verdade, agora Liberta-te”. Todos
podem participar, jovens dos 11 aos 20 anos,
adultos e crianças (somente para filhos dos
participantes), a partir dos 03 anos, que fre-
qüentem o Centro Espírita.

Simultaneamente acontece o ENEFE -
Encontro Estadual da Família Espírita, encon-
tro dos pais dos confraternistas presentes na
Comeerj.

É necessária uma inscrição antecipada e
pode ser feita no site: www.ceerj.org.br/comeerj
até o dia 13 de dezembro, escolha o Pólo VI
Cesaréia (pólo da Zona Oeste). Se for jovem,
opte por confraternista. Se for pai/mãe, opte
por Pais. Dúvidas: procure os companheiros
do DIJ, Eduardo, Fernanda, Ricardo ou
Marylin. Mais informações em nosso email
div.celv@yahoo.com.br.

A COMEERJ e o ENEFE são encontros re-
alizados durante o período do Carnaval, quan-
do, a atmosfera terrestre é envolvida por on-
das mentais em desequilíbrio, emitidas por
mentes encarnadas e desencarnadas, causan-
do sérios prejuízos aos habitantes do orbe.
Por isso acreditamos ser preciso haver alter-
nativas de atividades que estejam de acordo
com os princípios doutrinários do Espiritis-
mo, levando aos jovens que dela participam
incentivos novos e profundos para a consci-
entização de seu papel na sociedade contem-
porânea e na construção da sociedade do
porvir.

 Ajude a Rádio Rio de Janeiro a
continuar no ar!

A Emissora da Fraternidade, assim cha-
mada carinhosamente, precisa da ajuda de
todos os espíritas para se manter no ar, procu-
re os dirigentes de sua Casa Espírita para in-
formações de como ajudar. Em nossa Livraria
/ CELV, temos recibos para doações voluntári-
as. Mais informações pelo tel. (21) 3386-1400
/ www.radioriodejaneiro.am.br  / freqüência
1400kHz AM.

 Problemas com drogas?
Buscando ajudar a quem passa pelo pro-

blema da dependência química, alguns gru-
pos espíritas estão cedendo espaço para os
encontros dos Narcóticos Anônimos (NA). Foi
o que fez o Grupo Espírita Regeneração, ins-
tituição carioca fundada pelo Dr. Bezerra de
Menezes, sediada hoje na Rua São Francisco
Xavier, 609, no Maracanã. Denominado Gru-
po Muda, esse pólo do NA realiza suas reuni-
ões às terças e quartas-feiras, das 19h30min
às 21h30min, possuindo também uma Linha
de Ajuda, os telefones (21) 2533-5015 e
8653-4486. Mais informações sobre o NA e
seus núcleos pelo Brasil e exterior, na página
www.na.org.br.

 Livro infantil espírita grátis na internet
Crianças, evangelizadores e demais inte-

ressados na educação espírita infantil podem
baixar gratuitamente na Internet o livro “Dona
casa do telhado amarelo”, de Cléo de
Albuquerque.

Na página, há ainda dicas de literatura e his-
tórias escritas pela conhecida autora. Endereço:
www.cleomel.com.br/livrodisponivel.html

Espiritismo na UERJ
A hora do almoço, nas quartas-feiras, para

muitos alunos da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro está sendo reservada para o
estudo de temas como mediunidade, vida
após a morte e comunicação com os Espíri-
tos, tudo sob a ótica do Espiritismo. O encon-
tro ocorre às 12h, no nono andar, sala 9.038
F, e quem promove é o Núcleo Espírita Uni-
versitário da Uerj. Mais detalhes, pelo correio
eletrônico neuuerj@yahoo.com.br

 Venha para nosso Clube
• Clube de Arte de novembro, o brin-

de será o livro de dissertações Amor Sem-
pre, de Adenauer Novaes. Se existe uma
palavra sempre presente em nossa linguagem
ou em nossos atos, nesse caso traduzido em
gesto afetivo, esse vocábulo é amor que nós
podemos acorrentar à vida medíocre ou ele-
var à altura das exigências da alma
engrandecida.

• Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes
dos meses anteriores poderão ser adquiridos
pelo valor antigo de R$ 15,00, até o término
de nosso estoque.

• Clube do Livro (bimestral) – As op-
ções deste bimestre serão os livros: “O
abridor de latas”, de Wilson Frungilo Jr
(romance). E, “Dúvidas e impertinências”,
de Richard Simonetti (perguntas e respostas).
Não esqueça de pegar o seu brinde, o jornal
Correio Espírita. Valor R$ 12,00 (doze reais)
cada opção.

Dicas de sites espíritas
• www.abrade.com.br (associação brasi-

leira de divulgadores do espiritismo)
• www.espelhodaalma.com.br (grupo es-

pírita de músicas)
• www.conmelrj.com/entretenimen-
to/apostila.htm (acervo de letras de
música espírita)

• www.levarte.org.br (site de divul-
gação da arte espírita)

• www.polo6e16.org/sexta (site de notí-
cias de nossa região)
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Instituições aniversariantes & endereços
• 01/11/1953 – C. E. Amor a Cristo. Rua

Cariacica, 833 – Jd. 7 de Abril – Paciência
– 56 anos;

• 09/11/1941 – Assoc. E. Jesus Nazareno.
Rua Seabra Filho, 415 – Inhoaíba – 68 anos;

• 14/11/1940 – C. E. Deus, Luz e Amor.
Rua Recife, 137 – Realengo – 69 anos;

• 22/11/1946 – Ordem E. de Cecília. Rua
Dr. Augusto Figueiredo, 2019 – Senador
Câmara – 63 anos;

• 29/11/1952 – União E. Doutor Bezerra
de Menezes. Rua da Feira,768 – Bangu –
57 anos.

Biblioteca & Sala de leitura

A Biblioteca do CELV funciona
na Sala 02, e atende todos os
dias, antes e após as Reuniões

Públicas, e também aos sábados, à tarde.
O cadastro é totalmente grátis. Precisamos
apenas de uma foto, cópia de endereço e
telefone para contato. Visite-nos, são mais

de 1000 títulos para seu conforto e
orientação, além de revistas, jornais e

informativos espíritas.

“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”

Um toque musical
“A música comove as fibras

entorpecidas da sensibilidade e as pre-
dispõe a receber as impressões morais.

A música amolece a alma – é poderosa auxiliar
de moralização”. Allan Kardec

Nossa dica desse mês é para o CD Cole-
tânea Clube de Arte – O Canto do Brasil
Espírita, Volume 3. A produção musical es-
pírita alcança um padrão de qualidade em to-
das as regiões do Brasil, e o Clube de Arte faz
ecoar, pelos “cantos” do país e do mundo, as
mensagens do bem, associadas à melodias,
acordes e musicalidade. A Coletânea Clube
de Arte Volume 3 reúne primorosas can-
ções produzidas por grupos de trabalhadores
da Arte Espírita, que trazem paz, harmonia e
bem-estar. Um presente para o seu coração!

Vale a pena ouvi-lo e apreciá-lo!

A ARTE A SERVIÇO DO BEM
O Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti /

CELV formou-se com o objetivo de divulgar a
música e o teatro espírita, instrumentos de es-
piritualização. Atua auxiliando a evangelização
da infância e da mocidade de nossa Casa, além
de se apresentar nas reuniões públicas, no
último domingo.

Desde o ano de 2008, o Grupo passou a
organizar com o músico Alex Rangel, nosso
querido voluntário, aulas de violão, e, neste
ano, começou com aulas de noções básicas
de teclado e teoria musical (no momento não
há vagas para as aulas).

O Grupo, também em 2008, iniciou o pro-
jeto Musicalização com as crianças das famíli-
as coparticipantes, assistidas por nossa Casa.
Para essas crianças ensinamos a música espí-
rita, ritmo, coordenação, harmonia, aulas de
flauta doce, trabalhando bons comportamen-
tos e maneiras, apresentando o bom e o belo.
Fazemos uso de teclados, violões e alguns ins-
trumentos de percussão.

Por tudo isso, o Grupo de Arte gostaria de
solicitar doações de teclados e violões usa-

dos, instrumentos que muitas vezes se encon-
tram “guardadinhos” em nossos lares, sem uti-
lidade. .Vamos dar oportunidade para que
estas crianças, e outras que virão, possam usá-
los. Convidamos também aqueles que gos-
tam de música, de instrumentos, de cantar, de
representar, para se unir ao Grupo de Arte,
nos ajudando a divulgar a Doutrina Espírita
com a arte a serviço do bem! Procure-nos.

Temporariamente, o grupo não se reunirá
nas quintas-feiras. Estaremos, aos sábados, dis-
poníveis para recebê-los. Um grande abraço.

A Doutrina Espírita, portadora das
informações que oferecem segurança e

harmonia íntima, requer demorado
estudo e bem estruturada reflexão,
para ser melhor assimilada e mais

facilmente vivida...”

Joanna de Ângelis
(in Convites da Vida, p. 67)

O CELV ESTEVE LÁ

No mês de outubro, o CELV participou das
seguintes atividades do Movimento Espírita:

TEATRO ESPIRITA – Prestigiamos várias
peças teatrais que se apresentaram em Cam-
po Grande;

FEIRÃO LAR DE OTÁVIO – o CELV esta-
va muito bem representado pelos companhei-
ros que, estiveram saboreando o delicioso al-
moço oferecido, e a tarde agradável que tive-
mos no feriado de 12/10;

ENCONTRÃO – Evangelizadores, pais e
crianças do CELV também participaram deste
evento importante da evangelização da famí-
lia, que ocorreu no domingo, dia 18/10. O
Grupo de Arte Amadeu Ferretti também este-
ve por lá participando e divulgando a música
infanto juvenil.

(colabore com esta divulgação nos enviando
por email, onde você do CELV esteve)

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Novembro de 2009

DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

01 Ciclo de palestras:“Eles vivem”. Alberto Milhomens Dora -
Andrés Gabriel Rosa -

08 Os infortúnios ocultos. Alan Faria Marylin de Rafaela
EsE, Cap. XIII, item 04. Ednelson Gomes Oliveira Rosa

15 Escala espírita. Maria Luiza Célia Jeilda
LE, Q. 100. Lourdes Jordão Evangelista Xavier

22 Ciclo de palestras: “Desafios da Valmir Freitas Francinete -
atualidade: Homossexualismo. William Bastos Costa -

29 Juventude e imortalidade. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

02 Ciclo de palestras:”Eles vivem”. Lieds Martins Francinete -
Ivete Zampa Costa -

09 Faculdades intelectuais e morais Eduardo Jr. Ana Maria
do homem. LE, Q. 361 a 366.  Inês Marques Eller Joaquina

16 Não vim trazer a paz, mas a divisão.  Cláudia Costa Maria Severino
EsE   Cap. XXIII, itens 9 a 18.  Jandira Amorim Cecília Francisco

23 Ciclo de palestras:“Temas desafiadores José Migueis Dalva -
– Depressão”. Bete Bard Correa -

30 Influência do organismo. Orandi Pereira Maria do Lúcia
LE, Q. 367 a 378. Lourdes Jordão Carmo Helena

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

04 Uniões antipáticas. Eduardo Ferreira Erli Marília
LE, Q. 939 a 940(a). Osmar Fernandes Dimas Amaral

11 A fé, mãe da esperança e da caridade. Creusa Branco Alan Fabiola
EsE  Cap. XIX, item 11. Nadja de Castro Faria dos Santos

18 Das penas e gozos futuros. Ricardo Teixeira Marylin Erli
LE, Q. 958 a 964. Ednelson Gomes Oliveira Dimas

25 Ciclo de palestras: “Desafios da Valmir Freitas Creusa -
atualidade: Necessidades especiais Allan de Souza Branco -
e reencarnação”

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

05 Mundo de expiação e de provas. Inês Marques Francinete Fernando
EsE, Cap. III, itens 13 a 15. Gilésia Pieroni Costa Silva

12 Caridade e amor ao próximo. Amor Maria Inês Lúcia Marília
materno e filial. LE, Q. 886 a 892. Magali Brumatti Helena Freitas

19 Mundos regeneradores. Deise Marques Ana Diana
EsE, Cap. III, itens 16 a 18. Célia Evangelista Eller Hasler

26 Ciclo de palestras: “Desafios da Sonia Rosário Maria Marília
atualidade: depressão na 3ª idade”. IIvete Zampa Cecília  Amorim

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

06 Os falsos profetas da erraticidade - Francisco Ramos Cláudia Valquíria
Jeremias e os falsos profetas. Sebastião Amorim Costa Menezes
EsE. Cap. XXI, itens 10 e 11.

13 Objetivo da encarnação. A alma. Alan Faria Ingrind Ana Maria
LE, Q. 132 a 146(a). Ivonete Coelho Tagomori Sanches

20 Não separeis o que Deus juntou. João Maceió Ednelson -
Indissubilidade do casamento. O divórcio. Nilbe Brilhante Gomes -
EsE, Cap. XXII  itens 01 a 05.

27 Ciclo de palestras: “Desafios da Domingos Vaz Célia -
atualidade: Violência doméstica. Ingrind Tagomori Evangelista -


