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Luz & Boletim Interno

Verdade

(Participe, seja também um voluntário. Procure 
o Balcão de Atendimento de nossa Casa)

• 1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
• 3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
• 4o sábado, 19h – Visita fraterna 
• Último sábado, 14h30 – Visita ao Lar 

de Otávio

VISITAS EXTERNAS

• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h. 
Quartas e Sextas-feiras – 20h.

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

• Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 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).

• Grupo de Arte Amadeu Ferretti
Estudos de arte espírita, teatro e música – Sábados, às 19h.

• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h.
Sextas-feiras – 20h.
Grupos de estudos
Para quem deseja conhecer a Doutrina

• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
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 – 20h.
Para quem participa ou participou de outro grupo 
de estudos

• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30min.
Quartas-feiras – 9h 
Sábados – 17h (Primeiros, segundos e terceiros).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL

A chaga da humanidade
Dados recentes demonstram um crescente aumento na busca por clinicas de 

recuperação para dependentes químicos, com o uso cada vez mais precoce de 
substâncias que levam a criatura ao desequilíbrio físico e espiritual.

Em o Livro dos Espíritos, Kardec indaga na questão 484 se os espíritos se 
afeiçoam de preferência por certas pessoas, a espiritualidade superior responde 
que:

“Os bons Espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de 
se melhorarem; os Espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam 
vir a sê-lo. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações”. Com 
isso, fica fácil compreender a que tipo de influência estão todos aqueles ainda 
presos aos vícios. “Muitas são as entidades que se manifestam durante as 
reuniões mediúnicas ainda presas ao seu vício e ao desencarne prematuro, 
sejam os mesmos provocados pelo uso de drogas ou de vícios abusivos 
de bebidas alcoólicas, fumo, sexo, gula etc. Muitos espíritos continuam 
perseguindo e vampirizando seres encarnados, viciosos e invigilantes, através 
da empatia entre eles”. Vamos ajudar, amparando e esclarecendo os viciados 
arrependidos, diminuindo, assim, o sofrimento de nossos irmãos encarnados 
e desencarnados, através de uma luta incessante contra as aberrações viciosas 
e dependência química, tão comum entre os jovens ainda indecisos, rebeldes 
e vacilantes na fé. 

Além destes vícios, podemos também citar o egoísmo, o mais radical dentre 
todos, conforme a questão 913 do LE:

 “Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. 
Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não 
houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que 
todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a 
verdadeira chaga da sociedade”.

LEIA NESTA EDIÇĂO
• Vídeo Divulgação - Tema: “A Parábola do joio e do trigo” - pág. 02
• Notícias da Diretoria -  - pág. 03
• Agenda do CELV & Notícias do Movimento Espírita - pág. 04
• Mocidade Espírita - pág. 05
• Arte Espírita em Movimento - pág. 06
• Em busca de Jesus & Reflexões da atualidade - pág. 07

XXXIII COMEERJ & XVIII ENEFE 2012 - Inscrições Abertas
PARTICIPE. http://www.ceerj.org.br/comeerj

Dia de finados...
O fenômeno da morte é visto sob múltiplas formas, dependendo da crença, da des-
crença ou da certeza que cada criatura humana constrói para si mesma.
Mas para o Espiritismo, a morte pode ser comparada a uma breve despedida. Os 
que nos deixam na terra, verdadeiramente não nos abandonam, já que para os ver-
dadeiros 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.
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Venha nos visitar
• Livraria Espírita Sementes de Luz

• Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca e a Livraria funcionam todos 
os dias, antes e após as Reuniões Públicas.
Também aos sábados, a partir das 14h.

 Participe do nosso CLUBE!
Seja um associado do:

Clube do Livro ou 
Do Clube de Arte.

Passe na Livraria e peça informações
ou fale conosco pelo livraria@celv.org.br 

Vídeo Divulgação 
“A Parábola do joio e do 
trigo” – Os recursos de Deus 
para nossa felicidade.

Nesta surpreendente palestra, somos 
levados à Galiléia de dois mil anos, onde 
iremos encontrar a pessoa do Cristo em 
sua forma simples e profundamente sábia 
de ensinar. Revelando o trabalho do Mes-
tre na adaptação de sua elevação espiritu-
al às necessidades de sua missão na Terra, 
Haroldo Dutra leva-nos a elucidação so-
bre as leis imutáveis e eternas, através das 
parábolas do Cristo. 

Apresentando-nos o valor sublime dos 
ensinamentos do Mestre, que  nos ensina 
que o joio não deve ser separado do trigo, 
mostra-nos a extraordinária provisão de 
amor e otimismo do Criador para com a 
criatura e a beleza implícita nos planos de 
Deus para com a humanidade.
Única exibição: terça-feira, dia 22/11/11

Duração do vídeo: 59 minutos.
Horário: 20h – Entrada gratuita –  

Convide os amigos.
Local: Salão do CELV.

 CELVINHO e sua dica de leitura 
Trazemos mais um livrinho 

contando a história de Pauli-
nho que sempre apreciou as 
estrelas. Por isso, todas as noi-
tes tinha um “compromisso” 

no jardim de sua casa.
Foi graças a esse hábito, que Paulinho 

conheceu um amigo muito especial, que 
lhe ensinou a importância de viver com 
amor.

A lição que, “Dois Olhinhos – o 
menino que veio das estrelas” dei-
xou para Paulinho, nos faz ter esperança 
de que “amanhã, a Terra seja, com a aju-
da das crianças que lerem este livro, um 
mundo mais feliz onde só reine o Amor.”

O autor Jairo Capasso apresenta uma 
obra enriquecedora para aqueles que 
preocupam-se com a educação e com a 
formação de nossas crianças. Num mo-
mento em que os valores morais e éticos 
mostram-se distorcidos em nossa socieda-
de, o autor publica uma alternativa aos 
pais que buscam ensinar os princípios do 
amor a seus pequenos, que no futuro, se-
rão os grandes mandatários da nação.

“A leitura é o caminho mais impor-
tante para a educação da criança”.

 Sugestão de Leitura
Nossa dica para esse mês é 

o livro “Jesus no Lar” que nos 
traz lindas lições ensinadas por 
Jesus, em reuniões na casa de 
Simão Pedro, no que foi o pri-
meiro culto cristão no lar.  Atra-
vés de narrativa singela, trata 

de temas como amor ao próximo, valor do 
serviço, compaixão e educação, etc.

Demonstra a permanente atualidade da 
mensagem evangélica de fácil compreensão, 
a todos acessível e enfatiza a necessidade de 
cada um se reformar interiormente, revendo 
pensamentos, atos, posturas e atitudes, bus-
cando ajustá-los à verdadeira moral cristã.

Na reunião familiar semanal em torno 
do Evangelho que é prática das mais úteis 
aos cristãos, recomenda-se que junto com 
O Evangelho segundo o Espiritismo, O livro 
dos Espíritos “Jesus no Lar” esteja sempre 
presente nas reuniões, para leitura e consulta.

Editado pela FEB, tem 288 páginas, e 
você pode encontrar em qualquer Livraria 
Espírita. Vale a pena conferir!

Acesse nosso site www.celv.org.br 
Quer falar conosco, tem  
sugestões ou dúvidas? 

Quer receber nossas notícias 
e do Movimento Espírita?
 divulgacao@celv.org.br

Fragmentos de Luz...
Em seu benefício
Não se agaste com o ignorante; certa-

mente, não dispõe ele das oportunidades 
que iluminaram seu caminho.

Evite aborrecimentos com as pessoas 
fanatizadas; permanecem no cárcere do 
exclusivismo e merecem compaixão como 
qualquer prisioneiro.

Não se perturbe com o malcriado; o ir-
mão intratável tem, na maioria das vezes, 
o fígado estragado e os nervos doentes.

Ampare o companheiro inseguro; tal-
vez não possua o necessário, quando você 
detém excessos.

Não se zangue com o ingrato; prova-
velmente, é desorientado ou inexperiente.

Ajude ao que erra; seus pés pisam o 
mesmo chão, e, se você tem possibilidades 
de corrigir, não tem o direito de censurar.

Desculpe o desertor; ele é fraco e mais 
tarde voltará à lição.

Auxilie o doente; agradeça ao Divino 
Poder o equilíbrio que você está conser-
vando.

Esqueça o acusador; ele não conhece 
o seu caso desde o princípio.

Perdoe ao mau; a vida se encarregará 
dele.

André Luiz/ médium Chico Xavier – 
Do livro: Agenda Cristã.

... & Verdade
A paciência
A dor é uma benção que Deus envia a 

seus eleitos; não vos aflijais, pois, quando 
sofrerdes; antes bendizei de Deus onipoten-
te que pela dor, neste mundo, vos marcou 
para a glória no céu.

Sede pacientes. A paciência também é 
uma caridade e deveis praticar a lei de cari-
dade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. 
A caridade que consiste na esmolo dada aos 
pobres é a mais fácil de todas. Outra há, po-
rém, muito mais penosa e, conseguintemen-
te, muito mais meritória: a de perdoarmos 
aos que Deus colocou em nosso caminho 
para serem instrumentos do nosso sofrer e 
para nos porem à prova a paciência.

A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se 
de mil nadas, que são outras tantas picadas 
de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, 
porém, atentarmos nos deveres que nos são 
impostos, nas consolações e compensações 
que, por outro lado, recebemos, havemos 
de reconhecer que são as bênçãos muito 
mais numerosas do que as dores. O fardo 
parece menos pesado, quando se olha para 
o alto, do que quando se curva para a terra 
a fronte.

Coragem, amigos! Tendes no Cristo o 
vosso modelo. Mais sofreu ele do que qual-
quer de vós e nada tinha de que se peni-
tenciar, ao passo que vós tendes de expiar 
o vosso passado e de vos fortalecer para o 
futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. 
Essa palavra resume tudo. 

Um espírito amigo.
Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 

IX, item 7

Ao adquirir qualquer produto 
da Livraria da Casa
Espírita você está contribuin-

do para aquela Instituição!
Compre livros na Casa Espírita que 
frequenta.

Queridos internautas atualizem 
os seus emails conosco, pois 
tem ocorrido que muitos retor-

nam em nossa caixa, assim você deixa 
de receber as notícias e nossos avisos. 

DIV/CELV 
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Notícias da Diretoria

Sabe qual o dia mais importante do ano? 
O dia do seu aniversário! Celebre a vida, 
agradeça a Deus por esta oportunidade, 
sorria, abrace. Aproveite este momento para 
ser feliz, a felicidade é feita de momentos 
inesquecíveis. Feliz aniversário!

Novembro
01 Denise Loures Pires Lage
02 Sonia Maria Sousa da Fonseca
02 Valdeci Lopes de Paiva
03 Eliana Seixas da Silva
05 Domingos José Vaz do Cabo
06 Regina Aurea do C. Ferreira
06 Valmir Freitas de Carvalho
07 Maria Auxiliadora Bastos Lima 
09 Graça Maria de Oliveira Rosa 
09 Guiomar Costa Aleixo 
09 Patrícia Oliveira da Fonseca 
10 Eliana de Souza T. Pimenta 
10 Sebastião Moreira 
12 Vânia de Oliveira Souza 
13 Dalva Sarmento do Prado 
13 Luci Jordão de Castro 
15 Joice Irapuã Abreu de Souza 
15 Maria Aparecida G. da Silva 
17 Claiton Ricardo da S. Barbosa 
18 Ednelson Gomes da Silva 
18 Nivaldo Nogueira Dias 
18 Sandra Maria Marcones Sabag 
19 Elza de Souza Leoncio 
20 Merlyn Mana 
20 Norma de Medeiros 
22 Alex de Freitas Rangel 
22 Jupiara dos Santos 
22 Lenice Oliveira da Silva Cruz 
23 Adriana Januária M. Lisboa 
23 Leandro Silva de Castro 
24 Jairo Pimentel de Andrade 
26 Iris Duarte de S. dos Santos 
26 Meire Lucia da S. do Nascimento 
28 Maria da Salete M. Marinho 
28 Roberto Corrêa Maia 
29 Clelia de Freitas Rangel 

Parabéns pra você, nessa data 
querida....

Srs associados busquem o 
novo ESTATUTO do CELV 

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 setembro/2011, recebemos: 
362 kg de alimentos, 2335 peças de 
roupas, 304 pares de calçados, 36 bolsas / 
cintos, 205 materiais de higiene e limpeza, 
outros donativos: 56 e R$ 199,55 (doações 
em espécie). No Bazar foram arrecadados 
R$ 1016,50.

“É na caridade que deveis procurar 
a paz do coração, o contentamento 

da alma, o remédio para as aflições”. 
(E.S.E – cap.13)

Faça uma criança sorrir neste natal!
O Natal está chegando e o DAPSE, 

como em todos os anos, está iniciando sua 
campanha, nos oferecendo a oportunidade 
de apadrinhamento de uma criança. São 
mais ou menos 100 crianças acolhidas, 
esperando por nós, pelo carinho que po-
demos oferecer!

Não deixe de colaborar. Saiba como 
participar! As fichas encontram-se com 
a direção deste Departamento (DAPSE), 
procure a companheira Ana Eller.

Que Deus possa abençoá-los por esta 
iniciativa de levar alegria para estas crian-
ças no Natal!

“Tudo o que fizeres a um destes pe-
queninos é a mim que estarás fazendo.” 
(Jesus).

Campanha 2011 – Grupo de Ges-
tantes

Como acontece em todo final de 
novembro, o CELV promove um Encontro 
Fraterno com todas as gestantes participantes 
do ano.

Na ocasião será distribuída para cada 
participante uma “pequena cesta de 
Natal”, como leite condensado, creme 
de leite, frutas em conserva, gelatinas, 
biscoitos, goiabadas, bombom...

Se você deseja participar colaborando, 
basta trazer qualquer destes produtos 
até a primeira quinzena de novembro 
aos cuidados do Grupo de gestantes – 
DAPSE CELV. Antecipadamente estamos 
Agradecidos.

Listas de Natal/2011 do CELV
Já está disponível em nossa Livraria a 

lista de Natal, para arrecadação de recursos 
para o Natal das famílias assistidas por 
nossa Casa. Recorra aos seus amigos e 
familiares. Assim, todos poderão ajudar 
em nome de Jesus. As listas devem ser 
devolvidas até o dia 18 de dezembro, 2011. 

Não deixe de buscar a sua, evitando 
despesas para envio pelo Correio.

Durante as reuniões...
Procure chegar pontualmente,  

sem provocar alarido;
Procure estar no Salão, evite  

conversas desnecessárias;
A harmonia dos pensamentos condi-
ciona a paz e o progresso de todos;

Fale baixo!

 novo estatuto
CAPÍTULO III

Dos associados, seus direitos e deveres, 
Art. 5º. A Instituição será composta de 
ilimitado número de associados, maiores 
de 18 (dezoito) anos ou emancipados, 
sem distinção de nacionalidade, sexo, 
raça ou classe social, que aceitem as suas 
prescrições estatutárias e regimentais, não 
respondendo os mesmos pelas obrigações 
sociais.

Art. 6º. O CELV possui as seguintes 
categorias de associados:

a) contribuintes – são aqueles simpa-
tizantes da Doutrina Espírita que frequen-
tam o CELV há mais de 6 (seis) meses e 
desejam participar das suas atividades e 
contribuir pecuniariamente com a Insti-
tuição;

b) efetivos – são aqueles que, ado-
tando os postulados da Doutrina Espírita 
e pertencentes ao quadro associativo 
como associados contribuintes há mais de 
2 (dois) anos, estejam integrados às ativi-
dades da Instituição, com suas contribui-
ções mensais pagas e tenham seus nomes 
aprovados pela Diretoria Colegiada em 
reunião administrativa mensal.

Parágrafo 1º. A admissão do futuro 
associado se dará por proposta subscrita 
por um associado efetivo, em pleno gozo 
dos seus direitos, só sendo concretizada 
após aprovação em reunião da Diretoria 
Colegiada.

Parágrafo 2º. Os associados contri-
buirão mensalmente com uma quantia 
igual ou superior a 1% (um por cento) 
do salário mínimo nacional, a seu critério.

Parágrafo 3º. É livre a qualquer 
associado reajustar a sua mensalidade, 
em qualquer tempo, bem como fazer 
quaisquer donativos ao CELV, indepen-
dentemente de sua contribuição mensal, 
de acordo com os seus recursos e a 
disposição em que esteja de auxiliar a 
Instituição em seus encargos.

Errata: nos meses anteriores foi divul-
gado o capitulo incorretamente para este 
artigo: “Dos associados, seus direitos e 
deveres – refere-se ao capitulo III, do novo 
Estatuto do CELV”.

O CENTRO ESPÍRITA
“Se os espíritas soubessem o que é o 
Centro Espírita, quais são realmente a 
sua função e a sua significação, o Es-
piritismo seria hoje o mais importante 
movimento cultural e espiritual da Terra. 
Temos no Brasil – e isso é um consenso 
universal – o maior, mais ativo e produ-
tivo movimento espírita do planeta. A 
expansão do Espiritismo em nossa terra 
é incessante e prossegue em ritmo acele-
rado. Mas o que fazemos, em todo este 
vasto continente espírita, é um imenso 
esforço de igrejificar o Espiritismo, de 
emparelhá-lo com as religiões decaden-
tes e ultrapassadas, formando por toda 
parte núcleos místicos e, portanto faná-
ticos, desligados da realidade imediata”. 

(J. Herculano Pires)
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O QUE VOCÊ E SUA FAMÍLIA VÃO FAZER NO CARNAVAL?
Vem aí 
33º COMEERJ & 18º ENEFE / 2012 – para toda a Família Espírita
Todos os anos, durante o período de Carnaval acontece a Comeerj, que é a Con-

fraternização das Mocidades Espíritas do Estado do RJ. Em 2012 a confraternização 
acontecerá de 18 a 22/02/12, e o tema será: “O futuro é agora. Por que te deténs?”. 

Simultaneamente acontece o ENEFE - Encontro Estadual da Família Espírita.

Quem pode participar:

CONFRATERNISTAS – Jovens espíritas de 11 a 20 anos frequentadores das 
reuniões do Departamento de Infância e Juventude de sua Instituição Espírita, pelo 
período mínimo de dois anos até a data da inscrição, com 70% de frequência. 

PAIS – pais ou responsáveis dos confraternistas presentes à Comeerj.
PEQUENOS COMPANHEIROS – Filhos de membros de comissão e de pais 

presentes ao encontro, devendo participar da programação previamente elaborada.
TAREFEIROS DO BEM – Espíritas a partir de 21 anos, que estejam partici-

pando ativamente, há 2 anos de uma Instituição Espírita. 
É necessária a inscrição antecipada e pode ser feita no site: www.ceerj.org.br/co-

meerj , até o dia 30 de novembro/11. Escolha o Pólo VI Cesaréia (pólo da Zona 
Oeste). Se for jovem, opte por confraternista. Se for pai/mãe, opte por Pais. Dúvida pro-
cure os companheiros do DEF Fernandinha, Ricardo Teixeira, Nathália Del Rey, Marylin 
ou Eduardo Ferreira. Mais informações em nosso email divulgacao@celv.org.br.

Calendário do CELV

   NOVEMBRO
  02 8h DEF/CEU Distribuição de men-
     sagens em Cemitérios
  05 15 e 17h DEF 15º Encontro com a  
     família
  18 19h30min DAD Avaliação do ESDE 
  19 09h DAF Encontro Setor Dialogo
     Fraterno
  20 14h DAPSE/CEU Encontro Anual do SAPSE
  29 14h DAPSE Confraternização c/as  
     Gestantes
  DEZEMBRO
  03 16h DEF Tertúlia
  10 8h30h DAPSE Almoço e confrat. c/as
      famílias acolhidas.
  12 20h DAD Reunião de Avaliação
     do GELCO
  19 a 25 9h e 20h DAD Ciclo de Palestras “Men-
     sagem de Natal”
  20 20h DAD Reunião de Avaliação
     do DAD
  23 8h30min DAPSE Distrib. das bolsas de
     Natal p/as famílias aco-
     lhidas.

AGENDA DO CELV
Consulte também nossos 
murais.

Evangelize, coopere com Jesus.
Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina.
Mas quando você evangeliza, SALVA..

Evangelização da Família.
Todos os sábados, às 15h e 17h.

Convite para voluntários: Depto de 
Multimeios – DMM

A equipe do DMM faz um apelo para 
que novos voluntários auxiliem nesta tare-
fa. Se você deseja fazer parte desta equi-
pe, na limpeza e manutenção de nossa 
Casa, os encontros sempre acontecem a 
cada quinze dias. 

No mês de NOVEMBRO os encontros 
serão nos dias 11 e 25/11, sempre às 
08h. Participe, colabore! 

Encontro do Setor de Diálogo Fra-
terno

Será no sábado, dia 19 de novembro 
de 2011, às 9h. Maiores informações em 
nossos murais, com Creusa Branco ou 
Marilene Soares.

Confraternização geral do CELV/ 
2011

Anote na agenda, vai acontecer no 
domingo, dia 18/12. E contamos com a 
participação de todos, trabalhadores, vo-
luntários e frequentadores. Estamos orga-
nizando uma alegre confraternização com 
muitas surpresas e participação de todos 
os grupos de nossa Casa. 

Apoio à gravidez não planejada
O Centro de Reestruturação para a Vida 

(Cervi) atende às mulheres de todas as ida-
des e classes sociais, pessoalmente, por te-
lefone ou pela internet, oferecendo apoio 
físico e emocional na gravidez inesperada.

Foi assim que, desde sua criação em 
1999, já ajudou a evitar mais de oito mil 
abortos.

O Cervi oferece ainda às gestantes 
acompanhamento médico e psicológico, 
palestras sobre gravidez, dentre outros 
benefícios. Fica na Alameda Olga, 405 – 
Barra Funda – CEP 01155-040 São Paulo, 
SP – telefone (11) 3822-2001 e página 
www.cervi.org.br.

Oportuno lembrar que este trabalho 
pode ser encontrado também em Institui-
ções Espíritas pelo país, conscientes quan-
to à importância da vida, sobretudo pela 
visão oferecida pelo Espiritismo. O CELV 
possui um Grupo de Apoio às Gestantes, 
que se reúne todas as terças-feiras, às 13h.

ABORTO: Documento inédito para 
atividades sobre o tema

O “Serviço Espírita de Informações” 
elaborou documento com fotocópias de 
recortes originais de jornais dos anos 80 
e outros recentes evidenciando as con-
trovérsias nos números do aborto. Alguns 
são materiais já citados em reportagens 
especiais do SEI, mostrando também os 
problemas ocasionados pela descriminali-
zação do aborto em países que liberaram 
a prática há décadas. Bastante didático, 
o material vem para mostrar que a plena 
liberação do aborto não oferece a solu-
ção “vendida” pelos interessados em sua 
legalização. O documento pode ser apre-
sentado em painéis, exposições, postado 
em blogs, sites, ou servir como base para 

Notícias do Movimento Espírita

outros trabalhos, inclusive nos meios aca-
dêmicos. O objetivo é chamar a atenção 
de um maior número possível de pessoas 
para os cuidados que se deve ter na dis-
cussão do aborto, que não envolve ape-
nas questões ideológicas ou de religião, 
mas interesses econômicos poderosos.

O documento surge num momento 
em que se intensifica a atuação de grupos 
pró-aborto junto ao Governo, inclusive no 
Congresso Nacional, onde, no dia 18 de 
agosto, aconteceu reunião e plenária da 
Frente Nacional contra a Criminalização 
das Mulheres e pela Legalização do Abor-
to, que apresentou ao Senado uma plata-
forma para a legalização do aborto no país.

O documento elaborado pelo SEI tem 
23 páginas e 2,87 Mb. Pode ser baixa-
do em www.lfc.org.br/sei/novo/diversos/
Sobre_o_tema_aborto.pdf. 

Instituições Espíritas (de nossa Re-
gião)

• Aniversariantes
01/11/1953 – C. E. Amor à Cristo. Rua Caria-

cica, 833 – Jd. 7 de Abril – Paci-
ência – 58 anos;

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

14/11/1940 – C. E. Deus, Luz e Amor. Rua Re-
cife, 137 – Realengo – 71 anos;

15/11/1956 – Agremiação E. Allan Kardec. 
Rua Jorge Soares de Souza, 14 
– Pq. S. Jorge – Seropédica – 
55 anos;

22/11/1946 –  Ordem E. de Cecília. Rua Dr. 
Augusto Figueiredo, 2019 – Se-
nador Camará – 65 anos;

29/11/1952 –  União E. Doutor Bezerra de 
Menezes. Rua da Feira, 768 – 
Bangu –59 anos;

30/11/1991 – C. E. Paulo de Tarso. Rua Jose-
fa Domingos da Silva, 06 – Boa 
Esperança –20 anos.
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Jovens:
Indiquem um livro!
Estamos inaugurando esse espa-
ço em nosso boletim, para que 
possamos dividir com os amigos 
os livros espíritas de que gosta-
mos. Para participar é só entregar 
sua indicação com um pequeno 
texto dizendo por que você gos-
tou desse livro, para seus evan-
gelizadores ou pelo email do 
boletim divulgacao@celv,org.br. 
Participem.

“Espiritismo na Mo-
cidade, a transforma-
ção essencial”

Se você acha que a 
Doutrina Espírita trans-

formou sua vida e lhe fez repensar valo-
res, não deixe de compartilhar isso com 
seus amigos e conhecidos.

Muitas vezes, apenas um depoimen-
to é o suficiente para alguém despertar 
para a espiritualidade.

Com certeza, os jovens, colaboram 
muito no sentido de levar essa Doutrina 
a um número maior de pessoas!

Faça sua parte, transforme!

**************************

Você sabe o que um jovem  
espírita faz no carnaval?

Encontros aos sábados, às 17h.
Convide seus pais para a reunião de pais, às 17h.

JOVENS ANIVERSARIANTES
17/11 - Julia Amaral Krusemark

Quando você começou a trabalhar na Casa 
Espírita? E por que?

Comecei a trabalhar na Casa Espírita no inicio 
deste ano, mas mesmo assim já venho ao longo 
dos anos ajudando em várias atividades. O por-
quê eu não sei muito bem, mas me agrada, me 
deixa contente! Eu dedico meu tempo para quem precisa mais, eu acho 
isso muito legal!

De quais atividades você participa?
Bom, eu sou da pré-mocidade, faço parte do grupo de teatro, auxilio 

na evangelização de quarta-feira, e também ajudo nos dias das famílias 
acolhidas.

Como você se sente em relação ao trabalho voluntário?
O trabalho voluntário é muito bom e como eu já disse me alegra, eu 

dou meu tempo para pessoas que precisam mais!

Qual a importância de termos jovens trabalhando na Casa Espírita?
Eu acho que o jovem espírita de agora é o trabalhador espírita de 

amanhã, se nós conseguirmos educar os jovens desde cedo, com certe-
za ele será um ótimo cidadão. O estudo dos jovens consegue modificá-
-los mesmo, eu sei disso, pois foi o que eu passei.

Mande uma mensagem para os jovens, convidando-os para o tra-
balho voluntário!!!

Seja você mesmo! Mas, também seja um voluntário!

Jovens 
Voluntários... 

Julia Amaral Krusemark
(participa da Mocidade Espí-
rita do CELV) 
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CANTAR
Diz a canção popular que quem 

canta seus males espanta.
A música é uma linguagem es-

pecial que todos os seres huma-
nos aprendem e gostam.

Nos seus diversos estilos, as 
notas musicais são como dedos 
acariciando nosso mundo emo-
tivo. Levando-nos a incursões no 
reino das lembranças. Desper-
tando sentimentos adormecidos 
e estabelecendo relações entre 
o momento que presentemente 
vivemos e as melodias que vão 
surgindo e tocando-nos as fibras 
mais profundas de nossa alma.

Seja nos momentos de alegria 
ou de tristeza, comemoração ou 
lamentos, sempre há uma canção 
que nos ajuda a viver intensamen-
te o bom instante ou superar-nos 
os lances mais difíceis de nossa 
existência.

Devemos, contudo, fugir de 
canções que nos deprimam ou nos 
deixem “para baixo”. A finalidade 
da música é aproximar a criatura 
de si mesma e de Deus, através 
dela exercitamos nossa sensibili-
dade, abrimos o cofre do coração, 
resolvemos nossos sentimentos e 
nos aprofundamos na complexi-
dade de nossas emoções.

Cantemos usando o cantar 
como terapêutica de agradeci-
mento, louvor à vida, superação de 
obstáculos, homenagem a quem 
amamos ou simples expressão da 
imensa alegria de viver, que preci-
samos e devemos cultivar.

Se estivermos com quem esti-
mamos ou mesmos sozinhos, sol-
temos a voz sem medo de cons-
trangimentos, porque quem não 
se envergonha de valorizar a vida, 
por ela será valorizado.

(do livro: Pequenas Atitudes”)

SAUDADE
Ante os mortos queridos,

Faze silêncio e ora.
Ninguém pode apagar
A chama da saudade.
Entretanto se choras,
Chora fazendo o bem
A morte para a vida
É apenas mudança
A semente no solo

Mostra a ressurreição.
Todos estamos vivos
Na presença de Deus

Emmanuel

Alertas sobre os males provoca-
dos pelo álcool não faltam. Muitos 
até nem tão recentes, embora não 
menos atuais. No livro “Nas pega-
das do Mestre”, de Vinícus, pode-se 
constatar isso. Publicado pela Fede-
ração Espírita Brasileira, em 1933, o 
livro traz, no capítulo intitulado “O 
álcool”, um desses alertas, que re-
almente faz questionar o porquê da 
sociedade ainda tratar as bebidas al-
coólicas com tanta benevolência.

“Quem já não está farto de saber 
que o álcool é fator de degeneres-
cência orgânica?

Que é o veneno que tem into-
xicado a Humanidade através dos 
séculos, gerações após gerações? 
Quem, porventura, ou melhor, por 
desventura, ignora ainda que o ál-
cool é o corrosivo por excelência 
das membranas e mucosas que 
forram o aparelho digestivo; que 
uma vez ingerido não é eliminado, 
passando a corromper a corrente 
sanguínea; que é o maior desequi-
librador do sistema nervoso, cujas 
células intoxica, produzindo anor-
malidade de toda espécie; que é 
o estrangulador do fígado, onde 
acarreta, ora atrofia, ora hipertro-
fia, degenerando-o em sua estru-
tura; que é o responsável pelos 
acidentes cardíacos em sua grande 
generalidade; que é, segundo afir-
mam os mais acatados especialis-
tas, a causa direta da loucura em 
inúmeros casos;

que na sua influência deletéria 
e eminentemente envenenadora é 
transmissível de pais a filhos” – inda-
ga, com propriedade, Vinícius.

Com relação aos problemas es-
pirituais associados ao consumo 
excessivo de álcool, vale citar passa-
gem do capítulo 13 do livro “Voltei” 
(ed. FEB), psicografado por Chico 
Xavier. Nele, Irmão Jacob, o autor 
da obra, narra passagem em que 
acompanhou alguns alcoólatras, en-
tão sob influência de Espíritos igual-
mente dependentes. “Estavam se-
guidos por verdadeiros vampiros de 
forma repugnante, alguns comple-
tamente embriagados de vapores, 
outros demonstrando aflitiva sede, 
pálidos, cadavéricos” – conta Jacob, 
que, curioso, indagou ao amigo es-
piritual Guillon Ribeiro, que o acom-
panhava, sobre o que aconteceria a 
alguém que desencarnasse naquela 
situação.

“Se a morte encontrá-lo em tal 
posição – respondeu sereno –, va-
gueará por aí, à vontade dos ver-
dugos que o exploram vorazes, até 
que, um dia, delibere modificar-se, 
intimamente, para o bem de si mes-
mo”.

ÁLCOOL E VOCÊ:
NADA
A VER! 
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EM BUSCA DE JESUS

A escola das almas
Congregados, em torno do Cristo, os domésticos de Simão 

ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os 
sagrados textos.

Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a so-
gra de Pedro indagou, inquieta:

— Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar?
Contemplou-a Ele, significativamente, demonstrando a expec-

tativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou:
— Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois 

pesada colheita de espinhos.
No começo é a promessa de paz e compreensão; entretanto, 

logo após, surgem pedras e dissabores...
Reparando que a senhora galiléia se sensibilizara até às 

lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder:
— O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria 

divina nos habilita, pouco a
pouco, ao grande entendimento da Humanidade.
E, sorrindo, perguntou:
— Que fazes inicialmente às lentilha, antes de servi-las à 

refeição?
A interpelada respondeu, titubeante:
— Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que 

se façam suficientemente
cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis 

ao sabor.
— Pretenderias, também, porventura, servir pão cru à mesa?
— De modo algum — tornou a velha humilde —; antes de 

entregá-lo ao consumo caseiro,
compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida...
O Divino Amigo então considerou:
— Há também um banquete festivo, na vida celestial, onde 

nossos sentimentos devem
servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadi-

nho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou 
sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado 
para a Vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos 
de suas lutas renovadoras, porque, somente aí, de encontro 
uns com os outros, examinando aspirações e tendências que 
não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, 
aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou 
a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica 
à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite, desapare-
ce... O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfruta-
remos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais, em seu 
círculo, são lições.

A sogra de Simão escutou, atenciosa, e ponderou:
— Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem; no en-

tanto, jamais aprendem.
O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e 

tornou a indagar:
— Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à 

ação do fogo?
— Ah! sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a 

boca do comensal descuidado
e confiante.
— Ocorre o mesmo — terminou o Mestre — com a alma 

rebelde às sugestões edificantes
do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica; todavia, 

quando chega a morte, a grande
selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de 

Nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, 
mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzi-
dos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de 
permanecerem, por tempo indeterminado, na condição de adu-
bo, entre os detritos da Natureza.

(Livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lucio)

REFLEXÕES DA ATUALIDADES
Civilização 
Pergunta 790 - É um progresso a civilização ou, 

como o entendem alguns filósofos, uma decadência da 
Humanidade? 

“Progresso incompleto. O homem não passa subita-
mente da infância à madureza.” 

a) - Será racional condenar-se a civilização?
“Condenai antes os que dela abusam e não a obra de 

Deus.” 
Pergunta 791 - Apurar-se-á algum dia a civilização, 

de modo a fazer que desapareçam os males que haja 
produzido?

“Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto 
a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor.” 

Pergunta 792 - Por que não efetua a civilização, 
imediatamente, todo o bem que poderia produzir?

“Porque os homens ainda não estão aptos nem dispos-
tos a alcançá-lo.” 

a) - Não será também porque, criando novas necessida-
des, suscita paixões novas?

“É, e ainda porque não progridem simultaneamente to-
das as faculdades do Espírito. 

Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incom-
pleta não podeis esperar frutos perfeitos.” (751-780) 

Pergunta 793 -Por que indícios se pode reconhecer 
uma civilização completa?

“Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes 
que estais muito adiantados, porque tendes feito grandes 
descobertas e obtido maravilhosas invenções; porque vos 
alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não 
tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, se-
não quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios 
que a desonram e quando viverdes como irmãos, pratican-
do a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos escla-
recidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização.” 

A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações 
diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitó-
rio, que gera males especiais, desconhecidos do homem no 
estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos 
um progresso natural, necessário, que traz consigo o remé-
dio para o mal que causa. À medida que a civilização se 
aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males 
que desaparecerão todos com o progresso moral. 

De duas nações que tenham chegado ao ápice da es-
cala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, 
na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos 
egoísmo, menos cobiça e menos orgulho; onde os hábitos 
sejam mais intelectuais e morais do que materiais; onde a 
inteligência se puder desenvolver com maior liberdade; 
onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e genero-
sidade recíprocas; onde menos enraizados se mostrem os 
preconceitos de casta e de nascimento, por isso que tais 
preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor 
do próximo; onde as leis nenhum privilégio consagrem 
e sejam as mesmas, assim para o último, como para o 
primeiro; onde com menos parcialidade se exerça a justi-
ça; onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte; 
onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam 
melhormente respeitadas; onde exista menor número de 
desgraçados; enfim, onde todo homem de boa-vontade 
esteja certo de lhe não faltar o necessário. 

FRASE DO MÊS
“A boca fala do que está cheio 

o coração”
Jesus
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Mensagem mediúnica

Atitudes
Que a paz do Mestre esteja com todos!
Ás vezes imaginamos que a vida é muito difícil para conseguir evoluir com verdadeira 

determinação na causa de nossos propósitos. O que faz e torna um fardo pouco mais pesado 
do que o é, são as atitudes do dia a dia no terra a terra.

Deus, Pai Misericordioso, transforma o fardo pesado em pluma todas as manhãs quando 
despertas e percebes a abundancia da Natureza que este Planeta demonstra. Os seres que 
nele vivem são propícios a felicidade eterna pois vivem cercados de irmãos desencarnados 
com o único objetivo de levantar os caídos e permitir que todos jamais tropecem no caminho.

Jesus, este irmão amoroso e incansável, trás serenidade e equilíbrio através de entidades, 
religiosas ou não, mas que espalham bondade através de paçavras ou atitudes.

Então, amigos, por que achar que o fardo é pesado? Só o é para aquele que está distante 
de si mesmo. Orar, agradecer e se aproximar de vibrações que são emitidas a todo o instante. 
Sejamos um só pensamento, um só caminho e, só assim tudo será muito mais fácil. 

Lembremos de estudar e orar a Deus por isso.
Cultivemos o amor, o sorriso, a alegria de viver e agradecer a Deus por isso. Visitemos a 

mãe natureza e agradeçamos a Deus por isso.
Sejamos os melhores para Deus, saiba que toda Sua Obra está a caminho.
Não devemos ser intolerantes, por isso não faz bem para nós e para a atmosfera do Planeta.
A simplicidade fará de nós um passo para o amor e a evolução junto ao Pai.

Graças a Deus!

Ciência Espírita
A família, o orientador (última parte)

O relacionamento familiar é de vital 
importância, pois oferece a avaliação para 
os auxílios mentais que todos, de uma for-
ma ou de outra necessitamos. Muitas ve-
zes, por motivos que a Doutrina Espírita 
explica, com precisão e boa avaliação ló-
gica, um dos membros da família é o pon-
to convergente de todas as desavenças e 
negatividades; outras vezes, a maioria de 
seus membros está desregulada e neces-
sitada, e apenas um é o mais visado pela 
estrutura familiar.

Para todos esses casos a terapia ideal 
estaria na Doutrina Espírita, com o “Culto 
Cristão no Lar”, a fim de fazer as abertu-
ras do entendimento e da cooperação efe-
tivas. O “Culto Cristão no Lar” permitirá 
a exaltação de ângulos positivos em face 
dos problemas emocionais, das neuroses 
e mesmo certas psicopatias necessitadas 
de tratamento psicoterápico.

Em alguns casos será necessário a pre-
sença do psicólogo ou do psiquiatra como 
socorro, aplicando métodos e orientações 
específicas na complementação do auxílio.

O orientador-semeador mostrará os 
caminhos, fornecerá um pouco de sombra 
amiga à margem da estrada, poderá aliviar 
temporariamente a aflição rebelde, atenuar 
a descompensação reinante, porém o trata-
mento real, o suplantar das deficiências, a 
conquista das metas serão alcançadas pelo 
próprio indivíduo no cumprimento integral 
de seus intransferíveis deveres. E os que se 
encontram nos transes das dores, necessi-
tam compreender o valor altissonante que 
a própria alma colhe na rota cármica. O 
seu mais caro dever será a percepção dori-
da que a Evolução está a exigir.

Tudo isso vem a ser ciência psicológica 
do mais alto quilate a se identificar com a 
pureza do cristianismo, hoje ofertado aos 
homens através do espiritismo.

Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, janeiro 2011.

“Somos responsáveis pelos desvios 
mentais que causamos aos nossos 
semelhantes, devido os nossos trajes”. 

 Joana de Ângelis

Portanto, se você está trajando uma 
roupa muito curta, transparente ou 
muito decotada, reflita! Contamos com 
sua compreensão.


