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

EDITORIAL
Kardec, um discípulo do Mestre

“Por sua doutrina lógica e racional, baseada em fatos indiscutíveis, Allan Kardec é,
para todos os homens de pensamento livre, um guia admirável.” (Hubert Forestier)

Neste mês, comemoramos seu nascimento e agradecemos com gratidão ao Codificador do
Espiritismo. Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar
nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exalçam a obra gigantesca
nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que fostes,
mas ao discípulo de Jesus, que possibilitou o levantamento das bases do Espiritismo Cristão, cuja
estrutura desafia a passagem do tempo, obrigado!

Lembrando o Codificador não teríamos linhas suficientes para falar de sua missão, transcre-
veremos, uma linda mensagem de Emmanuel, registrada no livro “A caminho da luz”, de forma
poética e clara.

“A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoro-
nado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas.

Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as
primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual, no famoso lugarejo de Hydesville, pro-
vocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como
partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas.

A Europa busca ambientar as idéias novas e generosas, que encontram o discípulo no seu
posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos
cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses
em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido
um período de grandiosas transformações, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas
e remissoras, e o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações
ao Evangelho suave do Cristianismo“.

MENSAGEM MEDIÚNICA
Às vezes, nos sentimos tão pequeninos para colaborarmos nesse trabalho que

nos parece tão difícil e de tanta responsabilidade. Não nos sentimos preparados para tanta respon-
sabilidade.

É por isso que necessitamos estudar muito para nos aprimorarmos e nos modificarmos dia-
a-dia. O Pai aguarda por nós, e já desperdiçamos muito tempo. Agora que abraçamos essa
causa, vamos fazê-la o melhor que pudermos, estudando, nos concentrando no momento de
doação, para que a espiritualidade possa retirar de nós o melhor que temos.

Nossas possibilidades são grandes, e temos dentro de nós muito amor para doar aos nossos
semelhantes, isto é o principal. Basta que harmonizemos nossos fluidos e trabalhemos com toda
a nossa dedicação, esquecendo de nós, para pensarmos naqueles que precisam mais.

O Pai sabe o que podemos realizar. Temos muita ajuda de amigos prontos para nos auxili-
arem, mas nós é que temos que dar o primeiro passo. Façamos a nossa parte, que teremos a
ajuda dos amigos dos dois planos da vida. Muito podemos fazer em prol dos nossos irmãos,
quando acreditamos nisso.

E agora, mais uma etapa foi vencida, caminhos se abrem a nossa frente, porque assim
desejamos e porque confiamos no amparo de nosso Pai. Acreditemos em nossas possibilidades
e potencialidades, para que não deixemos de amparar a tantos que sofrem. E, principalmente,
oremos sempre para que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade, que irá direcionar
nossos fluidos para o socorro de cada um.

A nossa confiança é fundamental.
Estudar sempre para que possamos contribuir com fluidos de melhor qualidade. Os traba-

lhos devem ser realizados com confiança e dedicação, e só encontraremos tudo isso, estudando.
Que nossa colaboração seja plena, para que o alívio aos sofrimentos dos irmãos seja

alcançado de acordo com a vontade do Pai. Que o Pai ilumine nossos pensamentos e nos dê
força para continuarmos nesse caminho de amor.

Dr. Anselmo (Médium Neyde Ney  -  Mensagem recebida no Treinamento Passes/2008).

O Departamento de Divulgação convida:

7º Festival de Pipoca Beneficente-
Em prol da Rádio Rio de Janeiro

Nova data:
Domingo 09/11/08 – 15h 30min

Convites em nossa Livraria por R$ 4,00
Incluindo refrigerante

Ao adquirir qualquer produto
da Livraria da Casa Espírita

você está contribuindo para aquela
Instituição!

Compre livros em sua Casa Espírita.

Quer falar conosco,
tem sugestões ou dúvidas?

Cadastre-se para receber nosso informativo
e as notícias do Movimento Espírita.

 div.celv@yahoo.com.br

• 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.

• Educação Mediúnica (privativa)
Segundas- fe i ras  –  9h e 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 Infantil & de Pais
Sábados – 15h.

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

• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
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
Segundas-feiras – 20h.

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

•  ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quartas-feiras – 09h.
Quintas-feiras – 20h.

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Tarde de arte e homenagem no CELV
Quem pode estar no sábado, dia 13/09, ocasião da comemoração dos 61 anos da Mocidade

Espírita Ezequiel, teve a maravilhosa oportunidade da confraternização e emoção diante das
atividades apresentadas, e que em poucas vezes estivemos tão felizes! Ficam os nossos agrade-
cimentos por todos os colaboradores e voluntários. Nosso imenso agradecimento pela presença
das Casas co-irmãs que abrilhantaram nosso evento. Seguem  alguns depoimentos.

 “Os 61 anos de existência da Mocidade E. Ezequiel, foram comemorados em meio a grande
alegria – realmente uma festa! Proporcionou-nos emoções, as mais gratificantes; risos, lágrimas
saudosas, música, poesias, recordações preciosas, fraternidade e carinho, todos estivemos felizes
e em paz. Muito bom vermos crianças, jovens e idosos darem-se as mãos em exemplos do
quanto se pode viver o tempo, quase sem vê-lo passar. A homenagem feita e bem feita, ao
companheiro Amadeu Ferreti ficará gravada em nossa memória como um ponto de luz inapagável”.
(Ivete Zampa)

“Foi uma tarde de grande alegria, onde todos puderam, através da arte, colocar todos os
sentimentos de amor que estavam guardados em seus corações. Ocasião em que, através da arte,
podemos divulgar nossa Doutrina. Oportunidade de prestar homenagem ao irmão que, em
vários momentos, conseguiu através da arte e de seu amor nos trazer mensagens de muita
alegria. Que possamos guardar essa oportunidade com muito carinho em nossas lembranças,
repetindo a dose em outras oportunidades!” (Rosane Peixoto).

 “Penso que foi um dos aniversários mais marcantes que já organizamos, em todos os pon-
tos. O envolvimento de todo o CELV, dos jovens, e a recordação de saudosos companheiros
deram à tarde um clima muito especial. O Luz e Verdade está de parabéns”. (Eduardo Ferreira)

“Foi muito emocionante o aniversário da Mocidade.  Tivemos vontade de voltar no tempo
e participarmos mais como em nossa juventude.  Falando em voltar no tempo, coincidências
não existem, e há dez anos atrás, fizemos durante o  aniversário de 51 anos da Mocidade
Espírita Ezequiel um evento chamado “Túnel do Tempo”, onde entrevistamos e encenamos
algumas cenas de pessoas que foram muito importantes para a nossa Mocidade, quando de sua
fundação.  Uma delas foi o nosso Amadeu Ferreti, que teve uma passagem de sua atuação no
movimento de juventude, encenada pelos jovens de então, e  nos brindou com sua presença
ao  declamar para nós. Foi muito feliz e apropriada a homenagem dos atuais jovens a alguém
tão querido, e que trazia a juventude em sua alma, declamando, cantando e encantando a
todos.” (Beti e Marcio Brisse)

“O que posso dizer? Para mim foi um dia radiante, cheio de energias renovadoras, paz e
contentamento; tudo com muita harmonia e alegria. Tenhamos a certeza que todo o trabalho
realizado com dedicação, alegria, com o espírito de equipe, fraternidade, amor e muita simpli-
cidade, Jesus nosso irmão maior, sempre nos apoiará no que precisarmos.” (Fernanda Portugal)

“Achei uma festividade muito especial em muitos aspectos: porque há muito tempo não
tínhamos uma tarde de artes; porque tivemos a presença das crianças, pais e jovens, inclusive de
outras Casas, juntos, em prol da arte espírita e por causa da homenagem mais que emocionante
ao nosso amigo Amadeu Ferreti. Foi uma tarde alegre, que nos deixou de coração leve ao final.
Adorei!! Tomara que se repita mais vezes! (Alessandra Oliveira)

 Novos Associados
• Tanaly de Farias Cumin
• Paulo Ricardo Lourenço Alves
• Merlyn Mana
Saudamos os novos companheiros(as), e soli-

citamos que não deixem de comparecer à Livraria
(Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,  onde  rece-
berão  um  exemplar  do  Estatuto  do  CELV  e  os
esclarecimentos a respeito de suas contribuições.

AVISO aos nossos ASSOCIADOS
Lembramos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto, o atraso de
12 meses ou mais nas contribuições ,volun-
tárias, acarretará na perda da condição de
Associado do CELV. Colaborem, mantendo
suas contribuições e endereços atualizados.
O CELV precisa de todos, agradecemos a
compreensão!

 Raio X - DAPSE
Vamos falar neste mês do De-

partamento de Assistência e Pro-
moção Social. O Departamento tem
por objetivo atender às famílias in-

cluídas na programação assistencial do Centro,
conjugando sempre a ajuda material, o socorro
espiritual e a orientação doutrinária, sem imposi-
ções, visando a sua promoção social.

No Departamento há muitas tarefas: o Gru-
po de Apoio às Gestantes, com evangelização,
orientação e confecção de roupinhas ,sendo
doado, ao final de 12 encontros, um enxoval
completo para o bebê; há, também, o Bazar,
localizado na sala 03, onde toda renda é rever-
tida em benefício das famílias incluídas;  este
ano são 14 famílias , sendo que os encontros
realizados com elas estão acontecendo, a partir
de setembro, quinzenalmente, ocasião em que
são oferecidas oficinas de música e informática
para as crianças, evangelização para toda a fa-
mília, distribuição de sopa e cesta básica.Pelo 3º
ano consecutivo, estaremos lançando a campa-
nha ¨Faça Uma Criança Sorrir Neste Natal¨, na
qual estaremos buscando aquelas pessoas que
se comprometam  a ser , neste Natal, os padri-
nhos das crianças incluídas, presenteando-as

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.. . .

Feliz aniversário... Parabéns pra você,
você mereceu renascer, entre tantos milhões,
você mereceu renascer...tenha fé nesta vida
e na vida futura também...

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
16  -  Aryete Loureira Sampaio
16  -  Elson Alves da Silveira
17  -  Edgar Estevão do Carmo
18  -  Gláucia Narciso Pantoja
25  -  Erli Pereira Dimas
26  -  Hebe Belo Correa
26  -  Waldyra Paiva Pires
27  -  Rejane Ferreira da Silva
27  -  Tereza Celia B. 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
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com 1 kit contendo roupa, calçado, brinquedo
e produtos de higiene. Estes presentes serão
entregues no dia da Confraternização de Natal
que ocorrerá no dia 06 de dezembro.

O DAPSE pede aos nossos companheiros
que sempre doem alimentos não perecíveis,
roupas e calçados, móveis, utensílios diversos
... em boas condições. Estas doações são repas-
sadas às famílias acolhidas e a todos os necessi-
tados que nos procuram em busca de auxílio.

Para ser um voluntário do DAPSE é impor-
tante estar participando das Reuniões Doutri-
nárias e ter muita boa vontade. O DAPSE está
aberto a todos que desejem participar de nos-
sas atividades. Sejam bem vindos! Venham ser
voluntários! Toda participação é importante!

 Sala de Vídeo.
 Para homenagear Allan Kardec,

no mês de aniversário do Codifica-
dor, vamos exibir um belíssimo do-

cumentário sobre o surgimento do Espiritismo,
que fala também deste espírito elevado e missi-
onário, sua vida, amigos e esposa.

O programa foi produzido pelo Clube de
Arte ,que homenageia Allan Kardec pelos 150
anos do lançamento de “O Livro dos Espíritos”
(1857 a 2007). O programa apresenta encena-
ções e musicais em sua homenagem, depoi-
mentos sobre o surgimento do Espiritismo- o
Consolador Prometido por Jesus, onde narra
fatos históricos importantes da Doutrina.

Ainda exibiremos entrevistas sobre os livros
da Codificação. Uma ótima oportunidade de
aprendizado. (O DVD será oferecido, no mês
de outubro, com um desconto especial em nos-
sa Livraria)

EXIBIÇÕES: terças-feiras
dias 14/10 e 28/10

Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Con-
vide os amigos.

 CELVINHO e sua dica de leitura
Observando a importância de

se desenvolver o sentido de res-
ponsabilidade com o meio ambi-
ente, a partir da infância, o Proje-

to Pedagógico Jacaré Poió, do Lar Fabiano de
Cristo, elaborou um livro que trata de reciclagem
ao mesmo tempo que mostra como os bons
sentimentos podem transformar para melhor as
situações difíceis da vida.

Intitulado “Maneco, o boneco de suca-
ta”, vem integrar a Coleção Educação
Ambiental, composta por: “O lenhador”, “Gari
funkeira” e “Claudionor, o pichador”. “Maneco”
foi escrito pelo professor Ângelo Reis, que, no
programa de TV “Despertar Espírita”, do Lar
Fabiano, interpreta o personagem Jacaré Poió.
Toda em cores, a publicação tem 40 páginas e
belíssima apresentação gráfica, com confecção
em papel cuchê e ilustrações de Juliana Leite. O
prefácio é assinado pelo presidente do Conse-
lho Diretor da Capemi, Cesar Soares dos Reis.

“Maneco, o boneco de sucata” é mais um
lançamento do Clube de Arte e pode ser adqui-
rido em nossa livraria.

“Evangelize, desperte consciências, não se
intimide... coopere com Jesus”

 Sugestão de Leitura
Ainda em nossa série de livros psicografa-

dos por Divaldo Pereira Franco,
apresentamos este mês o livro Di-
retrizes para o Êxito. Mais uma
vez, o nobre Espírito Joanna de
Ângelis deposita em nossas mãos
uma “gema” de raro valor, simbo-
lizada nesta sua extraordinária

obra, que a querida Mentora oferece a todos
quantos se apresentam como candidatos ao
ministério de renovação pessoal, no decurso
da jornada para a plenitude da Vida Maior.

Nestas páginas, por meio de mensagens sim-
ples, porém impregnadas de amor e estímulo,
Joanna aponta diretrizes seguras para que todos
possam alcançar o êxito em sua caminhada.

Pacifismo, Medo e Confiança, Tédio, Suicí-
dio Moral, Adversários perigosos, Resistência
aos maus, Integridade, Consciência alerta, In-
fortúnios, Esperança... esses e muitos outros te-
mas de igual relevância são aqui tratados com a
orientação da Autora Espiritual. A obra é uma
verdadeira fonte de luz e sabedoria.

Este livro é editado pela LEAL, tem 216
páginas e está disponível em nossa Livraria.

 Fragmentos de Luz...
Oferenda
Se sofres provações, Deus te resguarde a fé.
Ante as lutas alheias, Deus te sustente a paz.
Se a fadiga te alcança, Deus te restaure a força.
Quando a sombra te envolva, Deus te ilumine a
estrada.
Se caíste em caminho, Deus te ampare e levante.
Por mais pedras à frente, segue e confia em Deus.

Do livro: Amor e Luz
Psicografia de Francisco Cândido Xavier

pelo Espírito Emmanuel

... & Verdade
Mortos Amados

Na Terra, quando perdemos a companhia
de seres amados, ante a visitação da morte
sentimo-nos como se nos arrancassem o cora-
ção para que se faça alvejado fora do peito.

Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram,
fome de escutar palavras que emudeceram. E
bastas vezes tudo o que nos resta no mundo
íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem
recursos de evasão pelas fontes dos olhos.

Compreendemos, sim, neste Outro Lado da
Vida, o suplício dos que vagueiam entre as pa-
redes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo
de um túmulo, indagando porquê...

Se varas semelhante sombras de saudade e
distância, se o vazio te atormenta o espírito,
asserena-te e ora, como saibas e como possas,
desejando a paz e a segurança dos entes ines-
quecíveis que te antecederam na Vida Maior.

Lembra a criatura querida que não mais te
compartilha as experiências no Plano Físico, não
por pessoa que desapareceu para sempre, e sim
à feição de criatura invisível mas não de todo
ausente. Os que rumaram para outros caminhos,
além das fronteiras que marcam a desencarnação,
também lutam e amam, sofrem e se renovam.

Enfeita-lhes a memória com as melhores lem-
branças que consigas enfileirar e busca tranqüi-
lizá-los com o apoio de tua conformidade e de
teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao
recorda-lhes a imagem, sempre que se vejam em
sintonia mental contigo, ei-los que suportam an-
gústia maior, de vez que passam a carregar as
próprias aflições sobretaxadas com as tuas.

Compadece-te dos entes amados que te pre-
cederam na romagem da Grande Renovação.
Chora, quando não possas evitar o pranto que
se te derrama da alma; no entanto, converte quan-
to possível as próprias lágrimas em bênçãos de
trabalho e preces de esperança, porquanto eles
todos te ouvem o coração na Vida Superior, se-
quiosos de se reunirem contigo para o reencon-
tro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à
procura do amor sem adeus.

Do livro: Na Era do Espírito,
psicografia de Francisco Xavier;

José Herculano Pires, ditado por Emmanuel

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Nova data – Festival de Pipoca
O 7º Festival de Pipoca beneficente foi trans-

ferido para, domingo dia 09/11 – 15h30min.
Toda renda será revertida para a manutenção
da Rádio Rio de Janeiro, colabore e participe. O
filme já foi escolhido, após a exibição serão res-
pondidas perguntas e tiradas dúvidas a respei-
to do tema. As crianças estão convidadas, ha-
verá atividades para elas com o DIJ. O convite
já está à venda em nossa Livraria.

 Convite para voluntários: DMM
Se você deseja ajudar esta equipe, na lim-

peza e manutenção de nossa Casa, os encon-
tros 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 03, 17 e 31/10, sempre às 08h.

 Aviso do DAPSE – Depto de Assistên-
cia e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de agosto/2008: 407 kg de alimentos,
1959 peças de roupas, 115 pares de cal-
çados, 25 bolsas / cintos, 102 materiais de
higiene e limpeza, 05 cobertores/colchas,
outros donativos: 16, e R$ 269,50 em
doações em espécie. No Bazar foram ar-
recadados R$ 690,50.

 Faça uma criança sorrir no Natal
O DAPSE nos oferece a oportunidade de

apadrinhar uma criança, começou nossa terceira
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 Na-
tal, a partir de um gesto de solidariedade e ter-
nura. As inscrições devem ser feitas durante o
mês de outubro.

 Treinamento, reciclagem e avaliação / DAF
Os Entrevistadores estão convidados a par-

ticipar, no sábado dia 18/10, das 9h às
12h,deste Encontro. Lembramos a importância
do comparecimento de todos para a qualidade
de nossa tarefa.

JOVENS, EXISTE UM GRUPO
LHES ESPERANDO... Participem!
61 anos de MOCIDADE ESPÍRITA

EZEQUIEL
Você escolhe: sábados às 17h ou

domingos às 09h.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Encontrão da Família
Mesmo que não participe do Grupo de Pais,

ou que seus filhos ainda não freqüentem as au-
las de Evangelização Espírita, você está convida-
do a participar deste grande evento em nome da
Família, que é o Encontro das Escolas de Evan-
gelização de Campo Grande. O tema deste ano
será: TRANSFORMAR A VIDA ESTÁ EM NOS-
SAS MÃOS. O evento acontecerá no domingo
,dia 19/10, das 08h às 12h, na Escola Santa Mo-
nica – Estrada da Cachamorra - C. Grande.

Procure o DIJ aos sábado, ou passe em nos-
sa Livraria para se inscrever. Procure uma Casa
Espírita de nossa região e preencha sua ficha de
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inscrição. Mais informações em nossos murais
ou pelo div.celv@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 encon-
tro do Movimento Espírita para aqueles que
apreciam a Arte Espírita. O Feirão acontecerá no
dia 12/10, domingo, 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  CON-
VITES PARA O ALMOÇO NO FEIRÃO)

 Sucesso de bilheteria – “Bezerra de
Menezes”

Por esta, nem os mais otimistas analistas de
mercado, poderiam esperar. “Bezerra de Menezes:
Diário de um espírito” — um filme feito por enco-
menda, dirigido por cineastas sem projeção naci-
onal — é a grande surpresa das bilheterias brasi-
leiras deste segundo semestre, atraindo cerca de
150 mil espectadores para os cinemas em ape-
nas duas semanas em cartaz.

O filme, realizado com muito amor e dedica-
ção, tem belíssima inspiração de Glauber Filho
e Joel Pimentel na direção e do ator Carlos
Vereza, interpretando Bezerra de Menezes. Lan-
çado em 29 de agosto, os números do primeiro
final de semana de exibições em todo o país,
segundo dados da Fox Filmes, foram mais de
50 mil espectadores presentes nas 44 salas de
cinema de todo o país para acompanhar o lon-
ga-metragem. Somente em Fortaleza, mais de
três mil pessoas foram às salas de cinema. Ape-
sar das sessões extras promovidas no Rio de
Janeiro para atender à demanda de público, o
recorde coube à cidade de Brasília, com cinco
mil espectadores em três dias.

Informações e locais de exibição deste sucesso
no site www.bezerrademenezesofilme.com.br. Pa-
rabéns a todos os espíritas que participaram deste
sucesso!

“Solidários seremos união. Separados
uns dos outros seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de
nossos propósitos.” B.M.

 Venha para nosso Clube
• Clube de Arte - Em outubro, o Clube de

Arte por ocasião das comemorações dos
10 anos, está lançando o DVD “Arte Espí-
rita” – volume I, com apresentações de vá-
rios grupos musicais de todo o Brasil, re-
presentantes legítimos da Arte Espírita. Para
quem gosta da arte, e sabe da importância
dela em nossa evolução, não pode perder
este lançamento. Você pode adquirir o brin-
de deste mês, ou de outros meses, por ape-
nas R$ 15,00 cada, bastando encomen-
dar. Procure a Livraria de nossa Casa.

• Clube do livro – para outubro os livros
são: “Compromisso de um coração”, ro-
mance, de Alceu Costa Filho, Editora Petit.
E, “No rumo da felicidade”, dissertações,
de Divaldo Franco, Editora EBM.

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funcio-

na na Sala 02, e abre todos os dias
de Reunião Pública. O cadastro é
totalmente grátis. Precisamos  ape-

nas de uma foto, cópia de endereço e telefone
para contato.

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

 Instituições aniversariantes de outubro
& endereços

• 03/10/2002 – Grupo E. Amor Fraterno. Est.
do Realengo, 984 – Padre Miguel – 6 anos;

• 18/10/1997 – Grupo E. Tereza de Jesus.
Est. do Monteiro, 481 – Campo Grande –
11 anos.

Dicas de sites espíritas
• www.tvcei.com (WebTv  Espírita)

• www.polo6e16.org (informações espí-
ritas de nossa região)

• www.cvdee.org.br (divulgação e estu-
do da Doutrina)

• www.clubedearte.org.br (Lar Fabiano de
Cristo)

Um toque musical
“(...) Evidentemente, o homem

que gosta das delícias da harmonia
é mais elevado, mais depurado, do
que aquele que ela não pode

penetrar; a sua alma está mais apta a sentir;
liberta-se mais facilmente, e a harmonia a ajuda
a libertar-se; ela a transporta e lhe permite ver
melhor o mundo moral. De onde é necessário
concluir que a música é essencialmente
moralizadora, uma vez que leva a harmonia às
almas, e que a harmonia as eleva e as
engrandece. (Rossini)

É com muito prazer que indico o cd de mú-
sica espírita que mais gosto, talvez poucas pes-
soas conheçam , é  o cd “Vida grandiosa sin-
fonia” de Marta Camilo, uma irmã do movi-
mento espírita da Costa Verde. Tem músicas ali
que marcaram minha trajetória, mas, a música
“Mãos Marcadas”, permeia até hoje e me situa
como pessoa espírita cristã, pois eu tenho
desde então, tentado marcar minhas mãos.
Acho que essa música descortinou para mim, o
significado sublime  do trabalho no Bem. Es-
pero ter contribuído a contento, abraços frater-
nos! (Marisa Mendes / CELV)

“E não vos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos, renovando vossa mente, a

fim de poderdes discernir qual é a vontade de
Deus.” Romanos 12:2

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

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

05 Caracteres do homem de bem. Conhecimento Teresinha Nunes Dora Terezinha
de si mesmo. Maria Luiza Rosa Abbad
LE, Q. 918 e 919.

12 Dai a césar o que é de césar.  Allan de Souza Jaidete Mônica
EsE, Cap. XI, itens 5 a 7. Creusa Branco Pereira  Barbosa

19 Felicidade e infelicidade relativas. Mariângela Alves Elias de Risemir
LE,Q 920 a 936. William Bastos Souza -

26 Juventude e imortalidade. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
06 Ciclo de Palestras. Homenagem a Allan Kardec. Cláudia Costa (GEAF) Francinete -

 Ana Eller Costa -
13 Muito se pedirá a quem muito recebeu. Dalva Correa Dora Dalva

EsE, Cap. XVIII, itens 10 a 12. Lourdes Jordão Rosa Prado
20 Exemplos de vida: Anália Franco. Ivete Zampa Maria -

Tema Livre. Bete Bard Cecília -
27 Ciclo de Palestras: “Eles Vivem.” José Migueis (GEGC) - -

Jandira Amorin - -

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
01 O homem de bem. Sebastião Amorin Alan -

EsE, Cap. XVII, item 3. Allan de Souza Faria -
08 Desigualdades sociais. Desigualdades das riquezas.  Alan Faria Marilene Jorge

LE, Q. 806 a 813. Luciano Duarte Soares  Goulard
15 Os bons espíritos. Creusa Branco Alan Solange de

EsE, Cap. XVII, item 4. Osmar Fernandes Faria Almeida
22 Intercâmbio: Tema Livre. GECOJ Marylin Dener

Marilene Soares Oliveira Moreira
29 Ciclo de Palestras: “Eles Vivem.” Nadja de Castro Creusa -

Marilene Soares Branco -

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
02 Ciclo de Palestras Homenagem a Allan Kardec. Gelson Paiva Maria -

Wanderlei Lima Cecília -
09 Obstáculos à reprodução. Casamento e celibato. Orandi Pereira Elizabeth Diana

LE,Q. 693 a 699. Magali Brumatti  Medina Hasler
16 Carregar sua cruz. Quem quiser salvar Wanderlei Lima Erli Ivonete

a vida perde-la-á.. Gilésia Pieroni Dimas Coelho
EsE, Cap. XXIV, itens 17 a 19.

23 Gozo dos bens terrenos. Necessário e supérfulo. Inês Marques Maria Lourdes
LE,Q. 711 a 717. Andrés Gabriel Inês  Jordão

30 Ciclo de Palestras: “Eles Vivem.” Cláudia Costa Magali -
Sebastião Amorim Brumatti -

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
03 Ciclo de Palestras Homenagem a Allan Kardec. Eduardo Ferreira Célia -

Milton Tagomori Evangelista -
10 Conhecimento do futuro. Marlene Macedo Ingrind Edson

LE, Q. 868 a 871. Nilbe Brilhante Tagomori  Junior
17 A virtude. Célia Evangelista Cláudia Ana Maria

EsE, Cap. XVII, item 8. Ingrind Tagomori Costa Seixas
24 Justiça e direitos naturais. Roberto Maia Alan -

LE, Q. 873 a 885. Marilene Soares Faria -
31 Ciclo de Palestras: “Eles Vivem.” Alberto Milhomens Roberto -

Nadja de Castro  Maia -


