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ANO XIV
PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar t a s e S e x t a s - f e i r a s – 2 0 h .
• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas-feiras – 20h.
• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas-feiras – 20h.
• Assistência Espiritual
Quartas-feiras – 9h.
Quintas-feiras – 20h.
• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.
• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).
• Evangelização da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.
• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
Domingos – 9h.
• Iniciação ao Espiritismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
• GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.
• GELCOM – Estudo dos livros complementares
Terças-feiras – 18h.
Sábados – 16h.
• ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Segundas-feiras – 10h30.
Terças-feiras – 20h.
Quintas-feiras - 20h.
•EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).
Quartas-feiras – 9h (Semanalmente).

VISITAS

EXTERNAS

( Participe
Participe))

•1os domingos, 9h – Visita a Vicente Moretti
• 2os domingos, 8h – Visita a Curupaiti
•3os domingos, 8h30 – Campanha do Quilo
Evangelização da Família:
Importância para a harmonia familiar e social.
Sábados, às 15h e 17h.
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EDITORIAL
Relembrando Kardec
Neste mês, em que relembramos o aniversário do Codificador, 03 de outubro, lembremos
o lúcido trabalho de Allan Kardec na elaboração da Codificação Espírita, materializando, junto
à Humanidade, o Consolador Prometido por Jesus. Sobre a obra do Codificador, é oportuno
relembrar, também, alguns pensamentos de Bezerra de Menezes, Espírito que, sob inspiração
superior, vem orientando o estudo, a divulgação e a prática da Doutrina Espírita:
“A Doutrina Espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice”.
“Que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Quem se afeiçoe
à ciência que a cultive em sua dignidade, quem se devote à filosofia que lhe engrandeça os
postulados, e quem se consagre à religião que lhe divinize as aspirações, mas que a base
kardequiana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre
os alicerces em que se nos levanta a organização.”
“Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa
fé não se faça hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais
fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento.”
“Seja Allan Kardec, não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira,
mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base
é difícil forjar o caráter espírita-cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação.”
“É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos Mensageiros Divinos a Allan
Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos
deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios.”
“Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos.”
Kardec, obrigado, obrigado amigo, por ter desvendado o dom de saber, de onde viemos,
porque estamos aqui, para onde vamos, como sermos felizes, como encontrar Jesus. Obrigado,
amigo, pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado, ao Espiritismo.
Obrigado Kardec!
MENSAGEM MEDIÚNICA
Grande é o número de companheiros desencarnados que de vós esperam
conforto e tranqüilidade. Por vezes, um gesto irritadiço, uma resposta amarga, um comentário mal
colocado fere como um dardo venenoso; o que o lança e os que acompanham o gesto infeliz. Por
isso, tão importante é que as atitudes sejam pautadas no respeito e no amor ao próximo.
E todos os que na caminhada evolutiva optam pelo estudo e a prática da Doutrina
Espírita sofrem muito com suas próprias quedas. Mais do que qualquer outro irmão deve o
espírita viver em consonância com o equilíbrio e a harmonia indicados pelo Cristo.
Todos os que vos acompanham sedentos dos ensinamentos ministrados na escola da
vida, dependem sobremaneira de vossa iniciativa e abnegação. Ainda dependem da vossa
ajuda. Em breve, porém deverão caminhar sem a vossa presença e por si só escolher e trilhar
seus próprios caminhos.
Médiuns, trabalhadores da Seara de Luz e Verdade. De vós é esperado o grande momento
de aprendizado e despertamento. Levantai ó vois que dormis! Não desprezeis os talentos e
adubem vosso solo. Semeiem em vossos corações as mais belas flores e os mais nutritivos
frutos de amor e caridade e enxerguem no outro, no companheiro que convosco labuta,
estas flores, estes frutos. Não vejais nem valorizeis os eventuais espinhos ou cascas velhas de
um tronco, pois eles estão fadados à iluminação. Uni-vos e transformai-vos! Ame as Casa
Espírita sim, mas amai mais e muito mais os seus trabalhadores.
Inúmeros companheiros com Bezerra, Chico Xavier madre Teresa, Gandhi, Kardec, e tantos
mais abrem uma trincheira de luz no caminho. A nós basta segui-la! O que faz a diferença não
é só saber a meta a alcançar mas sim, a maneira humilde e sábia de chegar a ela.
Saudades sim, mas alegrias maiores em estar aqui e poder continuar o trabalho que o Pai
nos confia.
Paz e Trabalho!
Um trabalhador do CELV, Recebida na reunião de Socorro espiritual – abril de 2007.
Médium Nadja de Castro.
O DIJ e o DAD convidam para:
Seminário - Dependências: o Mal do século ALCOOLISMO E DROGAS
31/10 – O dependente psicológico _ Maria Genésia (NELD)
07/11 – O lado espiritual da dependência _ Jânio Darkson 9CEIL)
14/11 – A dependência sob a ótica médica_ Edyr Alves (CEAL)
O seminário será dividido em dois módulos por sábado: um para exposição do tema e
outro para esclarecimentos e perguntas.
Local Centro E. Luz e Verdade, Horários: 17h às 19h
(não é necessário inscrição)
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ASSOCIADOS NOVOS
• Rômulo Corrêa Xavier
• Marina de Brito Ferreira
• Claudia Rosana Gama de Assis
Saudamos os novos companheiros, e solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,
onde receberão um exemplar do Estatuto do
CELV, e os esclarecimentos a respeito de suas
contribuições. Sejam bem-vindos!
Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores associados que,
de acordo com o Estatuto, o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará na perda da condição de associado do
CELV. Colaborem. O CELV precisa de todos nós.
ªSala de vídeo
O DIV vai exibir o vídeo “As vidas
de Joanna de Angelis”. O médium
Divaldo Franco descreve a trajetória evolutiva
de Joanna de Ângelis, seu guia espiritual, comentando sua passagem desde a época de
Cristo até os dias de hoje. Mostra as
encarnações marcantes do Espírito, conhecidas como Joanna de Cusa, Clara de Assis, Sor
Juana Inés de la Cruz e Sóror Joanna Angélica
de Jesus.
EXIBIÇÕES às terças-feiras,
dias: 13 e 27/10.
Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.
ªCELVINHO e sua dica de leitura
Nossa dica desse mês é “O
Evangelho Segundo o Espiritismo para Jovens”, que acabou de ser lançado pela Editora
Lachâtre, de autoria da escritora Laura
Bergallo, com 176 páginas e dirigido preferencialmente aos jovens, mas também indicado a todos que anseiam pela luz do entendimento, tal como “O Livrinho dos Espíritos”,
este livro pretende ser mais um incentivo ao
conhecimento e estudo das obras da
Codificação Espírita, uma contribuição à sua
difusão, principalmente entre os leitores mais
jovens. De grande utilidade em mocidades
espíritas, como em atividades de evangelização
ou estudos no lar.
Um resumo de linguagem mais atual e direta ao jovem leitor que ainda não se dispõe,
por uma ou outra razão, a aventurar-se nas
mais de 300 páginas do Evangelho Segundo
o Espiritismo. Uma agradável e edificante leitura!
“A leitura é o caminho mais importante para a educação da criança”.
“Louvemos a vida. Fujamos ao mal.
Cultivemos o bem. Sejamos irmãos,
uns dos outros.”

ªSugestão de Leitura
Nossa dica é o livro bibliográfico O Espiritismo de A
a Z, organizado por Geraldo
Campetti Sobrinho com autores diversos.
Um glossário que se constitui ferramenta imprescindível
aos estudiosos da Doutrina de
Kardec, palestrantes, jornalistas, divulgadores,
pois que, com base na obra do Codificador e
na de grandes autores brasileiros, levanta,
define e localiza na obra o vocábulo iluminador. Livro editado pela FEB, com 968 páginas, e está disponível em qualquer Livraria
Espírita.
E agora você também pode usar o portal
da FEB www.febnet.org.br para pesquisar O
Espiritismo de A a Z, uma ferramenta ágil
com informações contidas em 310 obras Espíritas, escolhidas criteriosamente para atender às suas exigências. Você tem à disposição
2.162 vocábulos com, aproximadamente,
10.000 definições e conceitos que ilustrarão
seus trabalhos escritos e orais.
Vale a pena conferir.
ª Fragmentos de Luz...
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
Do livro: Religião dos Espíritos,
pelo Espírito: Emmanuel, psicografia de
Francisco Cândido Xavier.
... & Verdade
Visão Espírita da Morte
No mês de novembro, em que os homens
instituíram uma data para reverenciar os mortos, vale a pena rememorar o que ensina a
Doutrina Espírita a respeito do que representa
a morte.
O fenômeno da morte é visto sob múltiplas formas, dependendo da crença, da descrença ou da certeza que cada criatura humana constrói para si mesma.
Vale dizer que o materialista, o espiritualista
e o espiritista têm concepções muito diferentes sobre a vida e sobre a morte.
Para o materialista puro, para quem a vida
está inteiramente voltada aos bens e gozos
materiais, o corpo físico, enquanto vivo, representa tudo. Morto o corpo, tudo se dissolve
no nada.
Os espiritualistas em geral admitem a existência de algo além da expressão física – a
alma – que sobrevive após a morte.
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A destinação da alma, para as correntes
espiritualistas, varia muito, de conformidade
com suas doutrinas.
A Doutrina dos Espíritos, essa bênção da
Espiritualidade Superior em favor de toda a
Humanidade, o Consolador prometido e enviado pelo Cristo de Deus, veio aclarar a tormentosa questão da vida, da morte, da existência e da sobrevivência do Espírito.
Para a Doutrina Espírita, o que se denomina morte – o problema maior que tem ocupado o pensamento humano em todos os tempos – faz parte das leis naturais ou divinas,
assim como o nascimento.
Nascimento, morte, renascimento são
transformações naturais da própria Vida do
Espírito imortal, sujeito à evolução natural.
Morte é transformação, não fim.
Por isso, para desmistificar a palavra morte, com sua conotação de fim, desaparecimento total, termo, destruição, conotações
milenárias que causam tantos sofrimentos, o
Espiritismo prefere substituí-la por
desencarnação, que é justamente a separação do Espírito de seu suporte físico de carne.
Mas como a vida do Ser continua, morrer
é renascer, é a volta do Espírito à sua pátria
verdadeira.
Morrer, pois, é prosseguir vivendo em outra dimensão vibratória, com os sentimentos
adquiridos, com a visão espiritual ampliada,
com os amores, as alegrias e saudades do ser,
mas também com as imperfeições que não
conseguiu superar.
Morte não é o sono eterno, mas, sim, a
libertação do Espírito, enquanto não retoma à
carne, em nova e laboriosa existência.
Para a Nova Luz, a morte, longe de ser a
porta para o nada, é a continuação da vida
eterna. Em lugar dos fantasmas teológicos, dos
dogmas e dos suplícios infernais, ela acena
com a esperança, que todos podemos cultivar
sem medos.
Revista Reformador, novembro 1999
Parabéns pra você, nessa
data querida....
“Parabéns pra você, que 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
09 - Ivson da Silva
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 Barros de Freitas
28 - Josélia Santos de Oliveira
29 - Ana Lídia de Jesus Signori
30 - Flávio Palhares Peixoto
30 - Amir Papera
30 - Mônica Silva de Assis
31 - José Luis Rangel Pinheiro
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# AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.
ª Campanha 2009 para o Grupo de
Gestantes
Como acontece todo final do mês de
novembro, o CELV promoverá um Encontro
Fraterno com todas as gestantes participantes
do ano. Na ocasião será distribuída para cada
gestante inscrita uma “pequena cesta de Natal”
contendo algumas guloseimas, para adoçar a
sua noite, sugestão de produtos: creme de leite,
leite condensado, biscoitos e enlatados em geral.
Aqueles que puderem colaborar com
qualquer produto da cesta, poderão entregar
suas doações até a primeira quinzena de
novembro, em nome do Grupo das Gestantes /
DAPSE. Antecipadamente agradecemos a
colaboração de todos! Dúvidas falar com Diana.
ª Nova turma de estudos
Se você deseja conhecer melhor a Doutrina Espírita, procure a nova turma de Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), às
quintas-feiras, 20h.
ª Avisos: Depto 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 17 famílias assistidas por
nossa Casa.
• Em agosto / 2009, recebemos: 589 kg de
alimentos, 1484 peças de roupas, 200
pares de calçados, 29 bolsas / cintos, 163
materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 13, e R$ 209,95 - doações
em espécie. No Bazar foram arrecadados R$ 881,50;
“Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde”. (Bezerra de Menezes)
ª Faça uma criança sorrir no Natal
O DAPSE nos oferece a oportunidade de
apadrinhar uma criança, começou nossa quarta 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.
ª Convite para voluntários: Depto de
Multimeios - DMM
Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.
Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de setembro, os encontros serão nos
dias 09 e 23/10, sempre às 08h.
ª Pedido do DIV aos Grupos de Estudos
Solicitamos a todos os Coordenadores e
Dirigentes de nossa Casa, que, por gentileza,
não utilizem a Biblioteca para reuniões ou encontros, durante o período em que ela deve
estar aberta ao público. O horário de funciona-
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mento da Biblioteca & Sala de Leitura é sempre antes e após todas as Reuniões Públicas.
As soluções urgentes devem ser colocadas sempre para o voluntário de plantão, aquele que está escalado, responsável no dia, para
que ele possa avaliar.
NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA
ª 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, segunda-feira, 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 CONVITES PARA
O ALMOÇO NO FEIRÃO)
ª Criado Dia Municipal de Bezerra de
Menezes - RJ
Sancionado o Projeto de Lei nº 141, de
2009, pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro - Eduardo Paes, de autoria do Vereador
Fausto Alves, que “Cria o Dia Municipal do
Kardecista Adolfo Bezerra de Menezes, no
Município do Rio de Janeiro” e que será celebrado, anualmente, no dia 29 de agosto, passando a integrar o Calendário Oficial de Datas
e Eventos do Município do Rio de Janeiro.
Leia o ofício na íntegra www.polo6e16.org.
Pelo seu caráter íntegro na política, como vereador, deputado e presidente da Câmara e
por ser divulgador da Doutrina Espírita nosso
“Kardec brasileiro”, recebe essa homenagem.
ª Ajude a Rádio Rio de Janeiro a continuar no ar!
A Emissora da Fraternidade, assim chamada carinhosamente, precisa da ajuda de
todos os espíritas para se manter no ar, procure os dirigentes de sua Casa Espírita para informações de como ajudar. Em nossa Livraria
/ CELV, temos recibos para doações voluntárias. Mais informações pelo tel. (21) 3386-1400
/ www.radioriodejaneiro.am.br / freqüência
1400kHz AM.
ªO que é o CEERJ?
É o Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro.
• Como atua: Congregando as Instituições Espíritas do Estado como entidades
autônomas e solidárias, através dos seus
Conselhos Espíritas de Unificação, CEU/
CEERJ, para eficiente coordenação de
esforços e auxílio recíproco. Cada Instituição Espírita continua autônoma, vivendo seus ideais, observando seu estatuto
e suas programações, sem ingerência de
qualquer natureza por parte do CEERJ.
• Missão do CEERJ: Unir o Movimento
Espírita, Divulgar a Doutrina Espírita,
Promover o Estudo e a Prática da Doutrina Espírita e realizar Assessoria e Defesa
de Direitos no âmbito da Sociedade, e,
especificamente na Assistência e Pro-
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moção Social dirigidas às Instituições Espíritas e seus beneficiários, visando a
Unificação Espírita do Movimento Espírita do Estado do Rio de Janeiro.
Mais informações pelo site www.ceerj.org.br
ou pelos telefones: 2224-1244 / 2224-1553 /
3970-1241. O CEERJ fica na Rua dos Inválidos, 182, Centro, RJ, (O Centro E. Luz e
Verdade é adesa ao CEERJ)
ª Para Pais & Evangelizadores
Vem aí o Encontro das Escolas de Evangelização de Campo Grande (Encontrão-EPE),
que vai reunir pais e evangelizadores do 28º
CEU, para conversarmos sobre a importância
da família. Procure informações em nossos murais ou com o Depto de Infância e Juventude
de sua Casa. O encontro já está marcado para
o dia 18/10/09, domingo, local ainda a definir.
Sua presença será muito importante, programe-se para estar conosco neste Encontro.
ª Realizada a 3ª Marcha em Defesa da
Vida Em Brasília
Nos dias 28 a 30 de agosto, Brasília
sediou o “Projeto Cultura, Cidadania e Vida”,
com organização e promoção do “Movimento Nacional pela Vida – Brasil sem Aborto” e
Associação Estação da Luz, com apoio da
Federação Espírita Brasileira, com a presença
do presidente da FEB Nestor João Masotti.
No sábado houve o show Vida, pelo Grupo Arte Nascente, de Goiânia, no mesmo Teatro. Também ocorreram a Exposição “Pela
Vida, Pela Paz” na Casa Park, e o workshop
“A contribuição da Arte para a valorização da
vida e construção de uma cultura de paz”. Na
tarde do dia 30 (domingo) realizou-se a 3ª
Marcha Nacional da Cidadania pela Vida,
saindo do Eixão Sul e percorrendo quase
quatro quilômetros até a Esplanada dos Ministérios.
Participaram da Marcha representantes de
dezenas de Instituições Espíritas do Distrito
Federal, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e
Mato Grosso, empunhando faixas e com farta
distribuição de opúsculos da Campanha “Em
Defesa da Vida” editados pela FEB. Ao final,
em palco montado na Esplanada dos Ministérios houve um show da cantora Elba
Ramalho. A Federação Espírita Brasileira defende o respeito à vida desde a fecundação e
apóia o Movimento Brasil sem Aborto.
ªSEI na Wikipédia
O “Serviço Espírita de Informações” está
na mais conhecida enciclopédia virtual, a Wikipédia. Basta por o nome do SEI no Google
que logo aparecerá o link. Além do histórico
do Boletim e detalhes sobre sua circulação
mundial, a Wikipédia disponibiliza um link para
a página do SEI. (www.lfc.org.br/sei)
ªEspiritismo na UERJ
A hora do almoço, nas quartas-feiras, para
muitos alunos da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro está sendo reservada para o
estudo de temas como mediunidade, vida
após a morte e comunicação com os Espíritos, tudo sob a ótica do Espiritismo. O encontro ocorre às 12h, no nono andar, sala 9.038
F, e quem promove é o Núcleo Espírita Universitário da Uerj. Mais detalhes, pelo correio
eletrônico neuuerj@yahoo.com.br
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ª Venha para nosso Clube
• Clube de Arte de outubro, o brinde
será o CD Coletânea Clube de Arte –
O Canto do Brasil Espírita Volume
3. A produção musical espírita alcança
um padrão de qualidade em todas as regiões do Brasil, e o Clube de Arte faz ecoar, pelos “cantos” do país e do mundo,
as mensagens do bem, associadas a melodias, acordes e musicalidade. A Coletânea Clube de Arte Volume 3 reúne
primorosas canções produzidas por grupos de trabalhadores da arte espírita, que
trazem paz, harmonia e bem-estar. Um
presente para o seu coração.
Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes dos meses anteriores poderão ser
adquiridos pelo valor antigo de R$ 15,00,
até o término de nosso estoque.
• Clube do Livro (bimestral) – As opções deste bimestre serão os livros:
“Ações Corajosas para Viver em Paz”, de
Raul Teixeira (dissertações). E, “Distante
de Deus”, psicografia de Nadir Gomes
pelo espírito Fábio (romance).
Não esqueça de pegar o seu brinde, o
jornal Correio Espírita. Valor R$ 12,00
(doze reais) cada opção.
Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funciona na
Sala 02, e atende todos os dias,
antes e após as Reuniões Públicas, e também aos sábados, à tarde.
O cadastro é totalmente grátis. Precisamos
apenas de uma foto, cópia de endereço e
telefone para contato.
Visite-nos, são mais de 1000 títulos para
seu conforto e orientação, além de
revistas, jornais e informativos espíritas.
“O livro é um Mestre silencioso, que
ensina sem cobrar”
ª Instituições aniversariantes & endereços
• 03/10/2002 - Grupo E. Amor Fraterno. Est.
do Realengo, 984, Padre Miguel - 7 anos;
• 18/10/1997 - Grupo E. Tereza de Jesus. Est.
do Monteiro, 481, Campo Grande - 12 anos.
Dicas de sites espíritas
• www.brasilsemaborto.com.br (site sobre
notícias do Brasil sem Aborto)
• www.febnet.org.br (site da Federação
Espírita Brasileira)
• www.polo6e16.org/sexta (site de
notícias de nossa região)
• www.ceerj.org.br (Conselho Espírita do RJ)
• www.congressoespirita.ceerj.org (site de
informações congresso de Macaé)
Um toque musical
“...As grandes vozes do Céu ressoam como sons de trombetas, e os
cânticos dos anjos se lhes associam. Nós
vos convidamos, a vós homens, para o divino
concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas
vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do
Universo...” Espírito da Verdade
Nossa dica para esse mês é para o CD
Momento Espírita – Trilha Sonora, uma
produção da Federação Espírita do Paraná,

Outubro 2009

Luz & Verdade

“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

CIRANDA DA EVANGELIZAÇÃO – Importante evento realizado pelo Conselho Espírita
do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ), para todos os evangelizadores da área da infância, juventude e dos pais (Evangelização da Família),
onde participamos de oficinas, tivemos acesso
às ações na área da pedagogia espírita e da arte;
EMESC – os jovens da Mocidade E. Ezequiel
/ CELV estiveram no Encontro das Mocidades
E. de Santa Cruz, que foi realizado nos dias 19
e 20/09, no Colégio Delta – S. Cruz.
JEET – o CELV também esteve em grande
número a 21ª Jornada de Estudos Espíritas em
Teresópolis – RJ, que ocorreu no domingo, dia
20/09/09. Os temas escolhidos para este ano,
dentro da mesma idéia “Momentos com Jesus”, foram: “QUEM É MINHA MÃE E QUEM
SÃO MEUS IRMÃOS” (Mt 12,48) e “O PEDIDO DOS FILHOS DE ZEBEDEU” (Mc 10,35).

O CELV ESTEVE LÁ
No mês de setembro, o CELV participou das
seguintes atividades do Movimento Espírita:

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

com lindas músicas instrumentais que nos trazem paz e nos fazem refletir sobre a grandeza
da vida, nos trazendo motivação e nos incentivando a aperfeiçoar o auto conhecimento. A
coletânea Trilha Sonora é composta por 05
volumes, com 16 faixas cada, que são trilhas
sonoras instrumentais, criadas especialmente
para cada uma das mensagens contidas no
CD Momento Espírita que já chegou ao 13º
volume. Excelente para favorecer o silêncio,
meditação e para harmonização do ambiente
para o Culto do Evangelho no Lar.
Deixe essa trilha sonora invadir seu lar e
encher de energias salutares!

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Outubro de 2009
Dia
04
11
18
25
Dia
05
12
19
26

Dia
07
14
21
28

Dia
01
08
15
22
29

Dia
02
09
16
23
30

DOMINGO – MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Ciclo de palestras: “Allan Kardec e Franziska Hubber
a codificação”.
Maria Luiza
Fazer o bem sem ostentação.
Ricardo Teixeira
EsE, Cap. XIII, itens 1 a 3.
Ednelson Gomes
Atributos da Divindade.
Beti Brisse
LE, Q. 10 a 13.
Lourdes Jordão
Jesus, Kardec e a juventude.
DIJ
SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Ciclo de palestras:”Allan Kardec e
Edir Alves
a codificação”.
Ivete Zampa
Abandonar pai, mãe, filhos.
Deise Soares
EsE Cap.XXIII, itens 4 a 6.
Inês Marques
União da alma com o corpo.
José Marques
LE, Q. 344 a 360.
Bete Bard
“Deixai aos mortos o cuidado de
Jorge Camacho
enterrar os seus mortos”.
Edneide Alves
EsE Cap. XXIII, itens 7 e 8.
QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Ciclo de palestras:”Allan Kardec e
Eduardo Ferreira
a codificação”.
Creusa Branco
Decepções, ingratidão, afeições
Vitor Velasques
destruídas.
Ednelson Gomes
LE, Q. 937 a 938(a).
O ponto de vista.
Osmar Fernandes
EsE, Cap.II, itens 5 a 7.
Luciano Duarte
Ciclo de palestras: “Eles vivem”.
Rosemere Barbosa
Marilene Soares
QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Ciclo de palestras:”Allan Kardec e
Valmir Freitas
a codificação”.
Célia Evangelista
Conhecimento do futuro.
Creusa Branco
LE, Q. 868 a 871.
Sebastião Amorim
Mundos inferiores e mundos superiores.
Ivone Maria
EsE, Cap. III, itens 08 a 12.
Magali Brumattii
Justiça e direitos naturais - Direito
Gelson Paiva
de propriedade – Roubo.
Inês Marques
LE, Q. 873 a 885.
Ciclo de palestras: “Eles vivem”.
Eduardo Jr.
Maria Inês

Direção
Andrés
Gabriel
Rejane
Ferreira
Elias
de Souza
DIJ

Apres. Livro
Alice
Leal
Risemir
França
DIJ

Direção Apres. Livro
Francinete
Costa
Maria
Maria
Cecília do Carmo
Maria
Maria
Isabel
Joaquina
Lourdes
Lúcia
Jordão
Helena

Direção
Erli
Dimas
Alan
Faria

Apres. Livro
Fabiola
dos Santos

Marylin
Oliveira
Creusa
Branco

Marília
Amaral
-

Direção Apres. Livro
Elisabeth
Medina
Erli
Rosania
Dimas
Francinete Marília
Costa
Amorim
Maria
Cleusa
Cecília
Maria
Célia
Evangelista

-

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Tema
Expositor/Auxílio
Direção Apres. Livro
Ciclo de palestras:”Allan Kardec e
Ricardo Delamare
Cláudia
a codificação”.
Allan de Souza
Costa
Atributos da Divindade.
Célia Evangelista
Alan
Valquíria
LE, Q. 10 a 13.
Marlene Macedo
Faria
Menezes
Caracteres do verdadeiro profeta.
Nilbe Brilhante
Ingrind
Ednelson
EsE, Cap. XXI item 09.
Alan Faria
Tagomori
Gomes
Escala Espírita - Progressão dos Espíritos. Allan de Souza
Marilene Ana Maria
Ingrind Tagomori
Soares
Sanches
Ciclo de palestras:”Eles vivem”.
Deise Cardoso
Célia
Marilene Soares
Evangelista
-

