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Luz & 

Verdade 
ANO XI   –  NÚMERO 92  –  OUTUBRO 2007 

 
EDITORIAL 

O Codificador 
 
Neste mês não poderíamos deixar de lembrar o nascimento deste ilustre espírito que foi 

Kardec. Em nossas reuniões doutrinárias todos terão oportunidades de conhecer esta grande obra 
de codificar a Doutrina Espírita. 

A vida e obra de Allan Kardec, o sistematizador da Doutrina Espírita, foram objeto de 
profundas pesquisas de seus biógrafos, em trabalhos notáveis, na França e no Brasil. Sua 
personalidade conquistou o reconhecimento, a gratidão e a admiração de milhões de seres humanos 
que se beneficiam continuamente do que realizou como o grande missionário da Terceira Revelação. 

Têm os espíritas plena consciência de que a Nova Luz procede da Espiritualidade Superior, 
com o Cristo de Deus à frente de uma plêiade de Espíritos escolhidos para dar cumprimento à vinda 
do Consolador prometido por Jesus. 

Mas sabem também que a corporificação, no mundo dos homens, do plano da Espiritualidade 
Superior exigia um mediador humano, um trabalhador com excepcionais qualidades para a missão de 
grande responsabilidade, que se caracterizasse também pela fidelidade ao compromisso. 

O Professor Rivail – Allan Kardec – foi esse medianeiro fiel. 
Interpretar para um mundo inferior, num corpo doutrinário coerente, extremamente 

abrangente, como é a Doutrina Espírita, que vem inovar, renovar e implantar conhecimentos novos 
que contrariam velhas e arraigadas concepções religiosas e filosóficas sobre Deus, o Universo e o 
homem – eis, resumidamente, a tarefa gigantesca aceita e executada pelo Codificador. 

Acresce que o objetivo da missão, por sua natureza, não poderia ser imposto, através dos 
poderes instituídos pelos homens. 

Trabalho essencialmente de esclarecimento, de concepções novas, de conhecimento íntimo 
de cada ser, teria que se desenvolver junto das almas, demandando de seu responsável preparo 
intelectual, método apropriado, segurança nas convicções, repulsa tanto à ingenuidade quanto à 
credulidade, numa palavra – o bom senso, imperando em todas as circunstâncias. 
O Codificador reconstruiu, assim o edifício da crença baseada na realidade, oferecendo à 
civilização atual bases morais e religiosas fundamentadas e seguras, com fulcro na Fé iluminada 
pela Razão, no Amor da criatura ao Criador acima de tudo e ao seu próximo como a si mesma. 

Allan Kardec, na grandeza de sua missão bem cumprida, iniciou a Era Espírita-Cristã, que 
poderá atingir todos os quadrantes deste Planeta com a Luz do Consolador. 

Dessa forma, recordando o Codificador, que abriu a cortina da Nova Era com o seu caráter 
invulgar de homem de bem, de erudição e de dignidade, nós, os espíritos-espíritas agradecemos a 
sua contribuição e valor, por haver sido o excelente instrumento do Mundo espiritual para a 
Humanidade no momento mais grave do pensamento histórico de todos os tempos. 

Revista Reformador – março 2001 
 
 

Boletim Interno 
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Reciclagem 

O CELV recebe garrafas plásticas de Pet (refrigerantes), latinhas de alumínio, 
cobre, ferro, papelão e jornal.  A venda destes recicláveis nos ajuda nas despesas 
e nas obras de nossa Casa.  Quanto à doação de caixas de leite vazias, estão 

suspensas. Quando recomeçarmos os trabalhos com esse material avisaremos. 
Obrigado! 

 
 

����Parabéns pra você, nessa data querida... 
 Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs)  
associados (as), para os quais suplicamos  a Jesus que lhes dê muita saúde e 
paz!

 
OUTUBRO 

   02   -   Zuelzer Ferreira  Araújo 
   04   -   Ana  Maria  Sanches  Sarmento 
   07  -   Jane Janaina de Oliveira 
   12   -   Ronaldo Gomes de Freitas 
   12   -   Alcidesia  Araujo  de  Oliveira 
   14   -   Daniele Matias Alves 
   15   -   Clarissa Cerutti D’Oro 
   16  -   Aryete  Loureira  Sampaio 
   16   -   Dirce  Léa  Pereira  Leal 
   16   -   Elson  Alves  da  Silveira 
   17  -    Edgar  Estevão do  Carmo 
   18   -   Gláucia Narciso Pantoja 
 
 

 
 
   21   -   Jean Luíz da Silva Ribeiro 
   25   -   Erli Pereira Dimas 
   26   -   Hebe  Belo  Correa 
   26   -   Waldyra  Paiva  Pires 
   27   -   Tereza  Celia  Barros  de Freitas 
   28   -   Josélia Santos de Oliveira 
   29   -   Ana  Lídia   de  Jesus Signori 
   30  -    Alexandre Alves de Abreu 
   30   -   Flávio  Palhares  Peixoto 
   30  -    Amir Papera 
   30   -   Mônica Silva de Assis 
   31   -   José Luis Rangel Pinheiro 
 

���� Associados efetivados 
� Alcides Ribeiro Cabral 
� Elizabeth Rosa Bard   
Felicitamos os companheiros que são Associados do CELV, há mais de dois anos, e 

participam de diversos trabalhos em nossa Casa e passaram, a partir de setembro de 2007, 
à condição de Associados Efetivos, de acordo com o Artigo 6º, letra “b”, do Estatuto do 
CELV. Parabéns! 
 
 
 
 

 

AVISO sobre MENSALIDADES 
Lembramos aos Senhores associados que de acordo com o Estatuto, o 
atraso de 12 meses ou mais nas mensalidades acarretará a perda da 
condição de associado do CELV. Colabore. O CELV precisa de você. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  -  AGO 

 
A diretoria do Centro Espírita Luz e Verdade, pelo seu Presidente, e de acordo com o que dispõe os Art. 

15°, Parágrafos 1 a 9, Art. 16°, alíneas “a” e “b” e ainda os Art. 8°, alíneas “e” e “f” e Art. 20° e 21° do 

Estatuto do CELV em vigor, por este EDITAL, convoca os Senhores Associados efetivos e 
beneméritos, em pleno gozo de seus direitos, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária – AGO, 

em sua sede, a Rua Vitor Alves, n. 226, em Campo Grande, RJ, no próximo dia 11 de novembro de 
2007, às 11 horas em 1ª Convocação, com presença da maioria absoluta dos Associados ou as 11h e 

30min, em 2ª Convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos Associados acima mencionados, para 

deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”: 

 

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

 

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

 

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

 

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

estatutárias e regimentais. 

 

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2007. 

Nivaldo Nogueira Dias 

Presidente 

 
 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA  AS  ELEIÇÕES  NO  CELV 
(Até 11 de novembro de 2007) 

 
1) Até dia 11 de outubro de 2007 – publicação do Edital de Convocação na imprensa, colocação 

de cartazes, remessa de correspondência para os Associados, etc (divulgação); 
 

2) Até dia 03 de novembro de 27 – recebimento dos registros das chapas para Diretoria Executiva e 

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

 

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

 

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

Fiscal; 

 

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

 

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

 

                b) Para maiores esclarecimentos procurar a secretaria do CELV. 
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���� História do Espiritismo 
 

O dia 03 de outubro de 1804 marca a data de nascimento de Allan 
Kardec, o Codificador a Doutrina Espírita. 

Ciente de sua missão, o mestre lionês inquiriu ao seu mentor 
espiritual quais as causas que poderiam levá-lo ao fracasso. Obteve a 
seguinte resposta: 

“(...) a missão dos reformadores está cheia de escolho e de perigos; 
a tua és rude, disso te previno, porque é o mundo que se trata de agitar e 

de transformar. Não creias que te baste publicar um livro, dois livros, e permaneces 
tranqüilamente em tua casa; não, ser-te-á preciso expor-te ao perigo; levantarás contra ti 
ódios terríveis; inimigos obstinados conjurarão a tua perda; estarás em luta contra a 
malevolência, a calúnia, a traição mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados; tuas 
melhores instruções serão desconhecidas e desnaturadas; mais de uma vez sucumbirás ao 
peso da fadiga. (...) Para tal missão a inteligência não basta. É necessário primeiro, para 
agradar a Deus, a humildade, a modéstia, o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os 
presunçosos e os ambiciosos”. 

Segundo Allan Kardec, estas previsões se confirmaram. Contudo, graças à sua 
perseverança, dedicação e, sobretudo, humildade, conseguiu suplantar todas as 
dificuldades, conforme mensagem publicada no livro “Obras Póstumas”. 

 
 

���� CELVINHO e sua dica de leitura    

 Por ocasião da Bienal Internacional do Livro a Federação Espírita 
Brasileira relançou a belíssima “Coleção A Vida Fala” com 07 obras, do 
espírito Néio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier, sob forma de história 
em quadrinhos têm em vista atingir ao público infantil. Através de relatos 
do cotidiano e fábulas, aborda temas como caridade, humildade, preguiça, 

revolta e trabalho, transmitindo às crianças noções básicas do Evangelho. 

Cada livrinho tem 25 páginas, super coloridas e atraentes e também para colorir. Os 
temas são: “O Burro de Carga” que fala da humildade. “O Carneiro Revoltado” fala da 
vaidade e da insatisfação. “A Lição Inesquecível” que retrata a lei de causa e efeito. “O 
Poder da Gentileza “apresenta aos pequenos leitores uma bela e rica lição de humildade, 
cooperação e gentileza. “O Elogio da Abelha” destaca alguns valores morais necessários à 
formação da criança. “A Galinha Afetuosa” apresenta exemplos de comportamento cristão 
na família, na sociedade e perante si mesmo. “O Remédio Imprevisto” destaca os motivos 
que muitas vezes levam as pessoas a adoecer. 

 

Passe em nossa livraria e confira, aproveite a promoção de relançamento. 
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� Sugestão de Leitura 
 Nossa indicação para este mês é o livro Despedindo-se da Terra 
que nos fala sobre desencontros amorosos, competições profissionais, 
atitudes vingadoras, ambições materiais, disputas de poder, jogos 
sexuais, conflitos afetivos. Cenários diante do qual nossos 
comportamentos são avaliados perante as leis espirituais para definição 
de nossos destinos.  
Quando chega o momento de tais exames morais, as situações da vida e 
nossas ações e reações diante delas se convertem em asas ou algemas 
para nosso futuro. Você decidirá com o seu comportamento, se esta 
encarnação atual é a garantia de sua permanência neste mundo ou se, 

pelos desatinos repetidos desta e de outras vidas, não estará, infelizmente sendo exilado 
para um mundo mais inferior, Despedindo-se da Terra. O livro é um romance de psicografia 
de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lucius. Editora IDE, com 544 páginas. 

 

 

 

 

 

���� Sala de Vídeo.  
   “O QUE É O ESPIRITISMO” esse é um vídeo para aqueles que estão 
chegando na Doutrina e para aqueles que pensam que já sabem de tudo! 
 Nesta conferência magnífica, o médium e orador espírita Divaldo Franco, 

oferece-nos reflexões enriquecedoras acerca do luminoso conteúdo da Doutrina 
Espírita, desdobrando com riqueza de detalhes o tema O que é o Espiritismo. 
 Analisa, com propriedade, assuntos palpitantes como o livre arbítrio, o determinismo, 
a fatalidade, as provações, as expiações, a Justiça Divina, a desencarnação, a ciência e a 
religião entre outros assuntos relevantes. Oferece-nos as sábias conclusões da Doutrina 
acerca das doenças degenerativas, das infecto-contagiosas, as deformidades cerebrais, 
lecionando que coube ao Espiritismo a tarefa de afirmar que não há doenças, mas sim 
doentes. E, ainda nos oferece belas passagens evangélicas.  
 Encerra o nobre evento com o brilho e a eloqüência habitual, declamando um 
magnífico poema-oração. 
 São muitos os motivos para assistirmos este vídeo maravilhoso de orientações. Este 
vídeo não está disponível em nossa locadora, sendo assim, uma oportunidade de você poder 
assisti-lo nos dias de exibição. Tempo de exibição 1h 10min. 
 
 

EXIBIÇÕES nas terças-feiras: dias 09/10 e 23/10 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 
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����Fragmentos de Luz... 
 
À Frente da Morte 

Não olvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o Espírito amado que 
partiu... 

Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, 
honrando-lhe a confiança, com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. 

Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto 
em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do 
rumo certo. 

Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande 
viagem, com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no 
trabalho – nosso invariável caminho para o triunfo. 

Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque, de outros domínios 
vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas 
vitórias solitárias, portas a dentro de teu mundo interior. 

Deus, a Suprema Sabedoria e a Suprema Bondade, não criaria a inteligência e o amor, 
a beleza e a vida, para arremessá-los às trevas. 

Repara em torno dos próprios passos. 
A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. 
O Inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. 
A lagarta, que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas 

multicolores de borboleta. 
Nada perece. 
Tudo se transforma na direção do Infinito Bem. 
Compreendendo, assim, a Verdade, entesourando-lhes as bênçãos, aprendamos a 

encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando, em nosso próprio 
espírito, a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. 

 
Emmanuel 

Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier 
 
... & Verdade 

A Criança 

Recordemos duas sentenças acerca da criança, proferidas pelo Profeta de Nazaré. 
Disse ele: “Deixai vir a mim os pequeninos; não os impeçais, porque deles é o reino dos 
céus.” 

E mais: “Em verdade vos digo, que, se não vos fizerdes como as crianças, não 
entrareis no reino dos céus.” 

A criança – notemos bem – não é uma entidade recém-criada: é, apenas, recém-
nascida, fenômeno este que se consuma em cada uma das vezes que o Espírito imortal 
reveste a indumentária carnal, permanecendo no plano terreno por tempo incerto, que pode 
ser mais ou menos dilatado. 
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Quando, pois, Jesus diz – deixai vir a mim os pequeninos – adverte-nos quanto à 
época propícia ao lançamento das bases educativas. 

Não forçamos a interpretação. Jesus não é mestre? O mister que exerceu neste 
mundo, não foi ensinar e curar? 

Portanto, encaminhar as crianças a ele, importa em educá-las segundo os preceitos 
de sua escola. Consideremos ainda o que Jesus afirmou de si mesmo: Eu sou a Verdade. Eu 
sou a luz do mundo. 

Esquadrinhemos o quanto possível o pensamento do Mestre: 
Após o – deixai vir a mim os pequeninos – ele acrescentou: Não os impeçais – isto, 

porque os discípulos pretenderam impedir que as crianças se aproximassem dele. Nós – nos 
dias de hoje, descurando da educação infantil – o que estamos fazendo senão impedir que 
as crianças se instruam e se iluminem conforme os preceitos da escola cristã? 

Deixar de proporcionar à infância oportunidade, é contribuir para o seu extravio, 
quando está em nossas possibilidades conduzi-la àquele que é o Caminho, a Verdade e a 
Vida. 

Cada passagem pela Terra importa numa oportunidade, sendo que os sete anos 
iniciais são os mais adequados e propícios ao lançamento das bases educativas, segundo 
ensinam os nossos irmãos maiores, devendo, por isso, merecer dos pais e dos preceptores 
os mais atentos cuidados. 

É após aquele período que o Espírito integra o seu aprisionamento na carne, sendo, 
portanto, a fase mais adequada às inclinações renovadoras. 

A criança nessa época ignora os preconceitos de raça, nacionalidade, classe, credos e 
posição social. Elas são propensas a se confraternizarem. Se, por vezes, rixam e se 
hostilizam mutuamente, não guardam ressentimentos, pois jamais o sol se põe sem que se 
hajam reconciliado. Às contendas da manhã, sucedem, invariavelmente, as fraternas 
amistosidades da tarde. 
Pensemos, portanto, no problema da Educação, dando escola às crianças, pois do 
contrário estaremos falhando lamentavelmente ao cumprimento do mais imperioso dever 
que nos cabe desempenhar. 

 
Do livro: O Mestre na Educação 

Psicografia de Pedro de Camargo pelo espírito Vinícius 
 

 

 
 

Biblioteca & Sala de leitura 
 

 

A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e abre todos os dias de Reunião 
pública. Passe por lá, adquira o bom hábito de estudar a Doutrina.  

 Você pode fazer consultas, pesquisas, ler jornais e revistas espíritas que 
estão em nosso acervo. Existe também uma Biblioteca infantil. Visite-nos! 

 
 “O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar” 
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��������   AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 

���� Faça uma criança sorrir neste Natal 
O DAPSE nos oferece a oportunidade de apadrinhar uma criança, começou nossa 

segunda campanha. Nessa época em que tantos têm tão pouco e quase nada para receber, o 
carinho do nosso coração pode amenizar a carência afetiva de tantos outros, em nome de 
Jesus. 

Procure a coordenadora do DAPSE Ana Eller e busque informações detalhadas, você 
verá o quanto é fácil construir a alegria do Natal, a partir de um gesto de solidariedade e 
ternura. As inscrições devem ser feitas durante o mês de outubro. 

 

���� Voluntário. O DMM precisa de sua colaboração! 
O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e 

manutenção de nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras 
do mês, e também quando houver a 5ª sexta-feira.  

 No mês de outubro, os encontros serão nos dias 05 e 19/10, sempre às 08h. Se 
você não pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o companheiro 
Elson para maiores informações.  
 

���� Lanche Fraterno Beneficente 
No domingo dia 28/10, às 16h, o CELV vai promover um lanche fraterno em benefício 

da Colônia de Curupaiti, pensando em amenizar o sofrimento e necessidades destes irmãos. 
Convidamos á todos para participar. Junte-se á nós e colabore com esta obra de Amor! Os 
convites já estão disponíveis, no valor de R$ 4,00. Mesmo que você não possa participar 
colabore adquirindo um convite! 
 
���� Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 

• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 
agosto/2007: 392 kg de alimentos, 1525 peças de roupas, 05 cobertores e edredons, 
123 pares de calçados, 31 bolsas / cintos, 122 materiais de higiene e limpeza, outros 
donativos: 27, e R$ 230,00 em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 
796,70. 

 
Campanha 2007 para as Gestantes 

 
Como acontece em todo final do mês de novembro, o CELV promoverá um Encontro 

Fraterno com todas as gestantes participantes do ano de 2007, do Grupo de Apoio as 
Gestantes, ocasião em que serão distribuídas cestas contendo produtos de higiene (toalha 
de rosto e banho, sabonetes, creme dental, shampoo, talco, etc...). 
 Este ano serão distribuídas em torno de 50 cestas. Aqueles que estiverem 
interessados em colaborar com qualquer produto da cesta, poderão entregar suas doações, 
até meados de novembro, em nome do grupo das Gestantes / DAPSE. 

Antecipadamente agradecemos a colaboração de todos! 
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Coordenadores e dirigentes do CELV 

 
O Departamento de Divulgação (DIV) tem um imenso prazer em 

divulgar as atividades de nossa Casa Espírita, mas não pode fazê-lo se não 
for informado. Não podemos divulgar aquilo que não temos conhecimento, 
o CELV tem um grande número de atividades, ficando difícil tomarmos 
ciência de tudo que acontece, pedimos desculpas por nossos equívocos e 
limitações. 
 Gostaríamos de solicitar aos interessados em divulgar suas atividades 
que nos informe até o dia 20 de cada mês (para sair no informativo do mês 
seguinte), por email ou carta que pode ser deixada na Livraria.    
 O aviso de mesa também é de responsabilidade do DIV, e contamos 
com a colaboração 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 
 

 

 

 

 

 
NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

 
 

���� 40º Encontrão da Família 
Mesmo que não participe do grupo de pais, ou que seus filhos ainda não freqüentem 

as aulas de evangelização espírita, você está convidado a participar deste grande evento em 
nome da Família, que é o Encontro das Escolas de Evangelização de Campo Grande. O tema 
deste ano será: TRANSFORMAR A VIDA ESTÁ EM NOSSAS MÃOS. O evento acontecerá 
no domingo dia 21/10, das 08h às 12h30min, na Escola Municipal Gilberto Bento da Silva - 
Rua Francisco Mota, 850 – Conjunto da Marinha – C. Grande / próximo a Estrada do Pré. 

Passe em nossa Livraria, ou em qualquer Casa Espírita de nossa região e preencha sua 
ficha de inscrição. Mais informações em nossos murais ou pelo divcelv@yahoo.com.br. 

Lembre-se que Deus nos confiou a guarda destes espíritos confiando, em nossa 
dedicação e amor.   
 

���� Feirão da Primavera no Lar de Otávio 
Há alguns anos acontece no Lar de Otávio (abrigo de idosos desamparados), este 

encontro do Movimento Espírita para aqueles que apreciam a Arte Espírita. O Feirão 
acontecerá no dia 12/10, a partir das 10hs, onde teremos um dia maravilhoso, com 
atividades para as crianças, barraquinhas, música ao vivo e um delicioso almoço. Esta é uma 
boa oportunidade de ajudar este abrigo que acolhe tantos idosos. O Lar de Otávio fica na 
Praça Taquarana, 65 em Santa Margarida – Campo Grande –Tel. 3108-5023. (EM NOSSA 
LIVRARIA TEMOS 20 CONVITES PARA O ALMOÇO NO FEIRÃO) 
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���� Transplante de córnea 
A Sociedade Pró-livro Espírita em Braille (SPLEB) divulgou em sua revista, edição 

126, uma informação valiosa para quem aguarda na fila de transplantes de córnea. Informa 
o periódico que o Hospital dos Olhos de Sorocaba (SP), instituição sem fins lucrativos 
mantida pela Maçonaria e conveniada ao SUS, está realizando apenas 120 transplantes por 
mês devido à falta de pacientes, enquanto tem capacidade para fazer 300 transplantes de 
córneas mensalmente. 

Os interessados devem fazer contato com Dr. Eduardo Bezerra, de segunda a sexta-
feira, pelo telefone (15) 3112-7009. (informação retirada do SEI – edição 2054) 

 

���� AME-CARIOCA 
Foi criada em julho, deste ano, mais uma associação médica Espírita, filiada a AME 

Brasil (Associação Médica Espírita do Brasil) e à AME Internacional. O objetivo das 
associações é congregar os profissionais da área da saúde em torno das questões ligadas à 
medicina e espiritualidade, tornando essas informações também acessíveis ao público em 
geral. Presidida por Luiz Felipe Guimarães, a AME Carioca fica na sede do MAP, à Estrada 
do Pau Ferro, 325 – Freguesia / Jacarepaguá, os encontros acontecem às segundas 
segundas-feiras de cada mês, sempre às 19h 30 min. 

Vale a pena dar uma olhada no site da AME BRASIL, lá encontramos muitas 
informações e notícias a respeito de medicina e espiritualidade, o endereço é 
www.amebrasil.org.br. Mais informações, pelos telefones (21) 3392-5600 / 3392-5700 ou 
amecarioca@map.org.br. 

    

���� Marcha contra o aborto 
Mais de 20 mil pessoas. Este foi o número aproximado de participantes, na 1ª 

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

 
���� Endereços do Movimento Espírita  

• C. E. Discípulos de Bezerra de Menezes – Rua Primeira, 258 / Santa Cruz 
• Abrigo Doce Morada – Rua Batista, 51 –Morro do Chá / Santa Cruz 

 
���� Instituições aniversariantes 

• Grupo E. Amor Fraterno (Padre Miguel) – 03/10/2002 – 5 anos  
• Grupo E. Tereza de Jesus (Campo Grande) – 18/10/1997 - 10 anos 
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VENHA PARA O NOSSO CLUBE 
Clube do livro espírita “Os Mensageiros” 

 
OUTUBRO 

• OBSESSÃO E PERDÃO (romance) 
Eliane Macarini / Vinicius 

 
• CONSCIÊNCIA – em mediunidade você precisa saber o que está fazendo 

Robson Pinheiro 
(Só será permitida a aquisição de um exemplar deste título) 

 
Com R$ 10, 00 você adquire um lançamento espírita. 
Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita 

 
 
 
 

 

 
 
MENSAGEM MEDIÚNICA 

 
 
Não devemos desistir do nosso ideal. 
Esse ideal de amparar, de encaminhar as pequeninas criaturinhas colocadas em 

nossas mãos. 
Lutemos sempre e recorramos ao Nosso Pai, para que nos fortaleça nesse trabalho 

de amor e de sincera doação. 
Nem um pensamento negativo e de receio em nenhum momento. Nos instantes mais 

difíceis, devemos entregar nossos problemas a Deus e, junto dele, lutar em prol dos 
pequeninos tão necessitados de amor e ensinamentos. 

Lutemos sempre, mas lutemos com o amor de Nosso Pai em nossos corações. 
Que nada, nem em pensamento sequer, nos tire de nossa meta de colocar nossas 

crianças num caminho melhor. 
 

  Um grupo de professores 
 

Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 21/09/00. 
Médium: Neyde Ney. 
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 Dicas de sites espíritas 
 

• www.amebrasil.org.br (Associação Médico E. do Brasil) 
• www.eqm-brasil.org (C. de referencia em Experiências de quase morte 

no Brasil) 
• www.abrape.org.br (Associação B. dos Psicólogos Espíritas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente: 
Diretor: Nivaldo Dias 

Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira. 
Colaboração nesta edição: Departamentos do CELV. 

Revisão: Célia Evangelista 
 


