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PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
• 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).
• Grupode 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).

VISITAS EXTERNAS
(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

EDITORIAL
Kardec, obrigado!
Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar o 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 foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou
o levantamento das bases do Espiritismo Cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo.
Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que
desfrutavas na esfera da inteligência, do brilho de tua presença nos fastos sociais, da glória que te
ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente
o exato valor de teus créditos humanos.
Reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da Humanidade, em agradecimento pela coragem
e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da Espiritualidade
Superior. E, rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a
luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te
o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida.
O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos
que se renovaram perante o destino à força de teu verbo e de teu exemplo!...
Diante de ti enfileiram-se, agradecidos e reverentes, os que arrebataste à loucura e ao suicídio
com o facho da esperança; os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador;
os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinqüentes, e os filhos
agoniados que se encontram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais
em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos, em torno da reencarnação; os que
renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram, por isso, esmagados de angústia nas
brenhas da provação, e os quais livraste da demência, apontando-lhes as vidas sucessivas; os que se
acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura dos entes queridos que a morte lhes furtou
dos braços ansiosos, e aos quais abriste os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes renovação
e paz, na contemplação do futuro; os que soergueste do chão pantanoso do tédio e do desalento,
conferindo-lhes, de novo, o anseio de trabalhar e a alegria de viver; os que aprenderam contigo o
perdão das ofensas e abençoaram, em prece, aqueles mesmos companheiros de Humanidade que
lhes apunhalaram o espírito, a golpes de insulto e de ingratidão; os que te ouviram a palavra fraterna
e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção; e os que desencarnaram
incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam
com as próprias lágrimas...
Todos nós, os que levantaste do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da
vida, estamos também diante de ti!... E, identificando-nos na condição dos teus mais apagados
admiradores e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, em tua festa, nós
te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado!... Muito obrigado!...
(Irmão X, psicografado por F. C. Xavier e
publicado em Reformador de outubro de 1985)
Nota: Hippolyte Leon Denizard Rivail (Allan Kardec), nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804
e desencarnou em Paris, no dia 31 de março de 1869.

Vem aí mais uma REUNIÃO DE TRABALHADORES DO CELV
Tema: Religião e religiosidade na Casa Espírita.
Será no domingo, dia 30/10 – recepção às 14h.
É importante a presença de todos os trabalhadores e voluntários.
Reunir, congregar, confraternizar.
Fortalecendo nossos compromissos com a Casa e a Causa espírita.

Inscrições na Biblioteca.

LEIA NESTA EDIÇĂO

• Vídeo Divulgação - Tema: “Gêneros literários no Novo Testamento” - 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
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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
“Gêneros literários no Novo
Testamento”

Com muita sensibilidade, Haroldo Dutra Dias vem nos apresentar a pessoa
do Cristo indelével, na revelação de seus ensinos, traduzidos nas mais variadas formas
literárias: (provérbios, salmos, parábolas,
poesias, narrativas,...), trazendo-nos não só
a cultura hebraica, mas a preocupação crística da compreensão de seus ensinos num
belo quebra-cabeças. Por milhares de anos
a antiguidade cuidou de afazeres materiais,
porém a partir de Jesus somos convidados
a um novo olhar, um comportamento de
quem enxerga além deste instante.
Você sabia que somos todos herdeiros
da divindade? O que é preciso ajustar para
que sejamos melhores herdeiros? Qual o
papel de Jesus como o grande Educador
de almas? Nesta impressionante palestra
sorveremos todas estas maravilhosas lições.
Desfrute você também deste grandioso privilégio!
Única exibição: terça-feira, dia 18/10/11.
Horário: 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.
Local: Salão do CELV.

 CELVINHO e sua dica de leitura
Novidade na livraria!
“Não Tenha Medo dos Espíritos” – uma narrativa para
leitores adolescentes.

A partir da certeza de que todos somos
Espíritos, criados por Deus para uma vida
sem fim, sempre no rumo do aperfeiçoamento, ninguém morre! O fenômeno de deixar
o corpo material não significa a morte da
consciência ou do ser psíquico. Se todos somos Espíritos, no corpo físico ou fora dele,
por que, então, temos medo uns dos outros?
Rosângela escreve aos jovens com o intuito
de esclarecê-los e despertá-los para o sentido
espiritual da vida que se leva na Terra.
Porque ter medo uns dos outros? É a reflexão que a autora espiritual faz, com sua-

vidade e simplicidade, com grande interesse
pela instrução da juventude.
Passe em nossa Livraria e confira.

 Sugestão de Leitura

Nossa dica para esse mês
é o livro “Pão Nosso”, que comenta ensinamentos do Evangelho ensinando-nos não apenas a compreender a Doutrina
Cristã, mas a praticá-la em
todos os momentos da vida.
Encerram um verdadeiro convite ao trabalho nobre e dignificante.
Livro que compõe a coleção Fonte
Viva e constitui valiosa fonte auxiliar de
esclarecimento nos estudos dos textos
evangélicos, é instrumento essencial para
aperfeiçoarmos os nossos sentimentos,
afinando-nos com as lições de humildade e amor ministrados e exemplificados
por Jesus. Ensina-nos a encontrar a paz
na luta construtiva, o repouso no trabalho
edificante, o socorro na dificuldade e o
bem nos supostos males da vida.
Editado pela FEB, tem 376 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
Queridos internautas atualizem os seus emails conosco,
pois tem ocorrido que muitos
retornam em nossa caixa, assim você deixa de receber as notícias e
nossos avisos.
DIV/CELV
Recado da Biblioteca / locadora
Pedimos aos usuários, que, por favor,
mantenham suas devoluções em dia.
O número de devoluções atrasadas é
muito grande, gerando uma espera aos
outros usuários. É importante a observação da data de devolução. Verifiquem
em suas casas, se algum livro não está
esquecido na estante para ser devolvido.
Observem o prazo de entrega dos DVD`s
para que não sejam cobradas multas desnecessárias. A locadora está disponível somente para os Associados do CELV.
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Fragmentos de Luz...

Nota de Coragem
Não te afastes da paciência quando as
dificuldades se agravem.
Ainda que provações inesperadas te espanquem o coração, conserva a serenidade
e segue adiante, agindo e servindo.
Pensa nos que perderam a fé e tropeçaram na violência; medita nos que tombaram
em desespero e resvalaram na loucura.
O verbo que te vergasta pode ser enfermidade em forma de insulto e a mão que te
golpeia estará provavelmente sob o impulso
das trevas.
A coragem não é revidar, nem cair na
exibição de poder.
A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tenta assaltar-te.
Em qualquer circunstância, escora-te no
esforço de resguardar o bem.
Quando estiveres a ponto de pronunciar
qualquer frase irrefletida ou de empreender a
mínima ação contra os outros, ora e silencia,
porque o céu te ouve e Deus te sustentará.
Meimei/ médium Chico Xavier –
Do livro: Amizade

... & Verdade

Obediência e resignação
A doutrina de Jesus ensina, em todos os
seus pontos, a obediência e a resignação duas
virtudes companheiras da doçura e muito
ativas, se bem os homens erradamente as
confundam com a negação do sentimento e
da vontade. A obediência é o consentimento
da razão; a resignação é o consentimento
do coração, forças ativas ambas, porquanto
carregam o fardo das provações que a revolta
insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser
resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e
o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a
encarnação dessas virtudes que a antiguidade
material desprezava. Ele veio no momento
em que a sociedade romana perecia nos
desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que
no seio da Humanidade deprimida, brilhassem
os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal.
Cada época é marcada, assim, com o
cunho da virtude ou do vício que a tem de
salvar ou perder. A virtude da vossa geração é
a atividade intelectual; seu vício é a indiferença
moral. Digo, apenas, atividade, porque o gênio
se eleva de repente e descobre, por si só,
horizontes que a multidão somente mais tarde
verá, enquanto que a atividade é a reunião dos
esforços de todos para atingir um fim menos
brilhante, mas que prova a elevação intelectual
de uma época. Submetei-vos à impulsão que
vimos dar aos vossos espíritos; obedecei à
grande lei do progresso, que é a palavra da
vossa geração. A do espírito preguiçoso, ai
daquele que cerra o seu entendimento! Ai
dele! porquanto nós, que somos os guias da
Humanidade em marcha, lhe aplicaremos o
látego e lha submeteremos a vontade rebelde,
por meio da dupla ação do freio e da espora.
Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou
tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no
entanto, os que são brandos, pois prestarão
dócil ouvido aos ensinos.
Lázaro
Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo
IX, item 8..
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Notícias da Diretoria
Parabéns pra você, nessa data
querida....

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!
Outubro
02 Zuelzer Ferreira Araujo
04 Ana Maria Sanches Sarmento
09 Maria de Fátima Dutra Figueira
09 Ivson da Silva
10 Tânia Maria da Silva Hernandes
12 Alcidésia Araújo de Oliveira
16 Luciana Santos de Paula
17 Edgard Estevão do Carmo
18 Glaucia Narciso Pantoja
20 Norma Marinho Fernandes Pinto
24 Milton Batista Bezerra
25 Marcelo Gibson de Almeida
25 Erli Pereira Dimas
26 Hebe Belo Correa
27 Rejane Ferreira da Silva
27 Tereza Célia Barros de Freitas
28 Maria Goreti Ribeiro de Carvalho
28 Joselia Santos de Oliveira
30 Flávio Palhares Peixoto
30 Amir Papera
30 Mônica Silva de Assis
31 José Luis Rangel Pinheiro
Você que deseja colaborar com o
CELV
Po d e s e t o r n a r u m A s s o c i a d o,
colaborando com nossos compromissos
mensais. Pode ser um doador, doando
alimentos, roupas, material de higiene
pessoal, etc, ou sendo voluntário nas
atividades da Casa.
Seja como for, procure a Recepção ou
o companheiro do Balcão de atendimento.
Qualquer um deles estará preparado para
dizer como você pode ajudar ao CELV,
socorrer os que nos procuram. Colabore!
Almoço fraterno de setembro
Ficamos agradecidos pelo comparecimento de todos em nosso agradável
almoço, que foi realizado na Cruzada
Educacional Pro Mundo Melhor, no Rio
da Prata.
Nosso muito obrigado aos voluntários,
que direta ou indiretamente colaboraram
para mais este evento do CELV.

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 agosto/2011, recebemos: 441
kg de alimentos, 2757 peças de roupas,
129 pares de calçados, 34 bolsas / cintos,
259 materiais de higiene e limpeza, outros
donativos: 48 e R$104,25 (doações em
espécie). No Bazar foram arrecadados
R$ 1404,60.
• Recebemos também 25 cobertores/
colchas.
“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
podemos 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-lo por esta
iniciativa de levar alegria para essas
crianças no Natal!
“Tudo o que fizeres a um destes pequeninos é a mim que estarás fazendo.” (Jesus).
Campanha 2011 – Grupo de Gestantes
Como acontece em todo final de
novembro, o CELV promove um Encontro
Fr a t e r n o 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
Atenção ao estacionar
Senhores frequentadores do CELV, os
carros estacionados ao redor de nossa
Casa têm sido multados e/ou rebocados

pela Prefeitura, durante toda a semana
(segunda a domingo). Portando procurem
um estacionamento mais próximo.
De acordo com o novo estatuto
do celv

CAPÍTULO II
Dos associados, seus direitos e deveres
Art. 6º. O CELV possui as seguintes categorias de associados:
a) contribuintes – são aqueles
simpatizantes da Doutrina Espírita que
frequentam o CELV há mais de 6 (seis)
meses e desejam participar das suas atividades e contribuir pecuniariamente com
a Instituição;
b) efetivos – são aqueles que, adotando os postulados da Doutrina Espírita e
pertencentes ao quadro associativo como
associados contribuintes há mais de 2
(dois) anos, estejam integrados às atividades da Instituição, com suas contribuições
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 contribuirão 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, independentemente de sua contribuição mensal,
de acordo com os seus recursos e a
disposição em que esteja de auxiliar a
Instituição em seus encargos.

Conhecendo a nova organização
administrativa do CELV
Diretoria Colegiada
Neste mês vamos apresentar a organização da
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Diretor: Flávio Palhares Peixoto
Diretor substituto: Ricardo Teixeira
Esta Diretoria é subdividida em três Departamentos:
1. Departamento de Conservação e Patrimônio
Dirigente: Ivson Silva
2. Departamento de Eventos Especiais
Dirigente: Nadja de Castro
3. Departamento de Secretaria
Dirigente: Ricardo Teixeira
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AGENDA DO CELV
Consulte também nossos
murais.

Evangelize, coopere com Jesus.
Evangelização da Família.
Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina.
Mas quando você evangeliza, SALVA..
Todos os sábados, às 15h e 17h.
Aviso e convite: Depto de Evangelização da família (DEF)
• No sábado, dia 22/10 - Não haverá Evangelização da Família (pais e
infância) no CELV, nosso encontro será
no domingo dia 23/10, das 8h às 12h,
no Encontrão. Todos devem participar, é
necessária a inscrição antecipada, procure
as evangelizadoras.
• 15º Encontro com a Família
Espírita – sábado, dia 06 de novembro.
O tema abordado deste Encontro será a
“Adoção e os laços espirituais”. O encontro vai ocorrer às 15h com os pais e convidados e também às 17h com a Juventude
e os pais.
Curso básico de Esperanto no CELV
Se você deseja conhecer o idioma da
fraternidade universal, ainda há possibilidade para participar do grupo, que se
reúne no CELV, às quintas-feiras, às 20h.
Convite para voluntários: Depto de
Multimeios – DMM
A equipe do DMM faz um apelo para que
novos voluntários auxiliem nesta tarefa. Se
você deseja fazer parte desta equipe, na limpeza e manutenção de nossa Casa, os encontros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de OUTUBRO, os encontros
serão nos dias 07, 21 e 28/10, sempre
às 08h. Participe, colabore!
Calendário do CELV
OUTUBRO
01
16h
DEF	 Homenagem a Allan
					
Kardec
		 23
08h DIJ/CEU Encontro das Escolas
					
de Evangelização Infantil
		 30 14h30min DAD XVII Reunião dos Traba					
lhadores CELV
NOVEMBRO
		 02
8h DEF/CEU Distribuição de men					
sagens em Cemitérios
		 05 15 e 17h DIJ
15º Encontro com a
					
família
		 18 19h30min DAD Avaliação dos Esdes
		 19
09h
DAF	 Encontro Setor Dialogo
					
Fraterno
		 20
14h DAPSE/CEU Encontro Anual do
					
SAPSE
		 29
14h DAPSE	Confraternização c/as
					
Gestantes

Notícias do Movimento Espírita
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, quarta-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
– colabore com o Lar)
Encontro das Escolas de Evangelização de Campo Grande
Vem aí o Encontrão-EPE, que vai reunir pais e evangelizadores do 28º CEU
(Campo Grande e adjacências), para conversarmos sobre a importância da evangelização da família. Procure informações
em nossos murais, ou com o Depto de
Evangelização da Familia.
O encontro já está marcado para o dia
23/10/11, domingo, local ainda a definir. Programe-se para estar conosco neste Encontro.
O Filme dos Espíritos
O Filme dos Espíritos, livremente baseado em O Livro dos Espíritos, escrito
por Allan Kardec, em 1857, está saindo
do papel e estréia no dia 07/10/2011,
pela PARIS Filmes. Assinam a direção o
jornalista e cineasta André Marouço, e o
cineasta Michel Dubret. No elenco estão
Nelson Xavier, Ênio Gonçalves, Etty Fraser, Ana Rosa, Sandra Corveloni e Reinaldo Rodrigues.
Simpósio sobre população em situação de rua
O Instituto Paulo e Estêvão promoverá, no domingo 30 de outubro, o seu 2º
Simpósio sobre População em Situação
de Rua. O evento terá enfoque especial
no uso de drogas, que tem dificultado a

reinserção dessas pessoas na sociedade.
As inscrições vão até 23 de outubro. Informações:
telefones (21) 2224-6040 e 95677210, correio fabipe@gmail.com e página
www.institutopauloestevao.org.br.
Sei no twitter
Siga o “Serviço Espírita de Informações” no Twitter e fique por dentro de
tudo de mais importante que acontece no
movimento espírita, no Brasil e no exterior. Nosso endereço: @boletimsei.
“Almanako lorenz”
A Associação Editora Espírita F.V. Lorenz lançou a versão em Esperanto
do seu almanaque, que há anos vem
divulgando o Espiritismo para todo o
mundo através
da Língua da Fraternidade. O “Almanako” reúne artigos de conhecidos nomes
do meio espírita e esperantista, do Brasil
e exterior, e ainda entrevistas e mensagens
de cunho doutrinário. Com 176 páginas e
15,5x22cm, o “Almanako Lorenz 2011”
custa R$8,00, com a edição 2010 de brinde. Pedidos pelo telefone (21) 2221-2269
ou correio eletrônico editora_lorenz@uol.
com.br.
Também pode ser adquirido na Livraria do CELV.
Mostra de cinema e vídeo espírita
Abertas as inscrições para a 3a Mostra
de Cinema e Vídeo Espírita, que acontecerá nos dias 3 e 4 de dezembro. A mostra será dividida nas categorias Videoclipe,
Curta metragem, Curta mocidade, Documentárioe Animação. Mais informações
em http://3mostra.audiovisualespirita.org.
Instituições Espíritas (de nossa Região)
• Aniversariantes
03/10/2002 – Grupo E. Amor Fraterno. Est.

do Realengo, 984 – Padre Miguel – 9 anos;

18/10/1997 – Grupo E. Tereza de Jesus. Est.
do Monteiro, 481 – Campo
Grande – 14 anos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Do Grupo E. Coração de Jesus - GECOJ
Senhores (as) Associados (as):
Em consonância com a (Alínea “A” do Art. 8º); (Alínea “A” do Art. 9º) e (Parág. 8º do Art.
12º) do Estatuto do (Gecoj), sua Diretoria Executiva vem através deste Edital, convocar a
(AGO – Assembléia Geral Ordinária), a se instalar no dia 29 de outubro de 2011 às
(19:30) horas, em sua sede, tendo em pauta, os seguintes objetivos:
1. Eleição da nova Diretoria - (Biênio – 2012/2013).
2. Apresentação e aprovação das contas do Gecoj apresentadas pelo Conselho Fiscal.
Elisabete Gonçalves Diniz
Presidente

Outubro 2011
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JOVENS ANIVERSARIANTES

01/10 - Flavio Peixoto Filho
12/10 - Mariana Fonseca de Barros
21/10 - Felipe Nachard Bello
25/10 - Raul Sergio Cardoso Pinto
25/10 - Luisa Araujo Peixoto
“Espiritismo na Mocidade, a transformação essencial”

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

JOVEM ESPIRITA
Um jeito equilibrado de ser
De que forma o jovem espírita deve agir diante dos desafios existentes no
mundo atual? Como lidar com tantas informações e caminhos diferentes a seu
inteiro dispor? Existe alguma diferença a seu favor pelo fato de, simplesmente,
ter acesso à Doutrina dos Espíritos?
A liberdade plena existente nos dias de hoje à disposição do jovem tem seu
preço. Ele se configura exatamente na forma como esse jovem lida com uma
realidade jamais vivida na História, na qual vetores que serviam muitas vezes de
“amarras” para o seu comportamento, como família, escola e religião, foram e
estão sendo profundamente revisados, não dispondo mais da capacidade de
obrigar o jovem a adotar uma escolha única a ser seguida em sua vida.
Mas o que sobra, então? Aquilo que na realidade, o Espiritismo sempre apregoou como um destino inevitável da Humanidade em sua irreversível trajetória
evolutiva: o equilíbrio e o livre-arbítrio. Estes novos vetores comportamentais
devem aliar-se à Moral, à informação e ao conhecimento na formação de uma
juventude responsável, que saiba aproveitar os prazeres da vida sem perder-se neles e, principalmente, que saiba usar sua energia e tempo imensamente
disponíveis não apenas em prol do seu desenvolvimento pessoal, mas também
em beneficio da sociedade, do mundo onde vive.(...)
Como diz sabiamente a música de Eduardo Barreto, “Para o jovem espírita”:
“o jovem espírita não pode ser apenas um a mais na multidão. Pois sabe o lado
bom da vida e de sua bagagem deve lançar mão.”
Marcos Leite, do programa “Espaço Jovem”,
veiculado pela Rádio RJ.

No dia 10 de setembro de 2011,
a Mocidade Espírita Ezequiel / CELV –
comemorou 64 anos de evangelização.
Tivemos momentos alegres, de troca,
de harmonia, de confraternização...

Se você acha que a
Doutrina Espírita transformou sua vida e lhe fez repensar valores, não deixe de compartilhar isso com
seus amigos e conhecidos.
Muitas vezes, apenas um depoimento 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!

**************************
Qual a importância da Mocidade Espírita na nossa vida?
• Ser Jovem nos dias atuais é complicado, pois vivemos um período de
mudanças bruscas, competição e intolerância. A Mocidade nos direciona
a seguir, nos apresenta um caminho
seguro, verdadeiro, com Jesus!
(Grupo que Atua)
• A mocidade me trouxe perspectivas e oportunidades diferentes de
crescimento tanto moral quanto intelectual.
(Renato Pereira – CEIL)
• A importância da mocidade na
minha vida? Ora,a mocidade pra mim
é uma porta de conhecimento e espiritualidade.
(Mariana - CELV)
• Mocidade é como se nos fossemos uma família unida, com uma
troca de conhecimento, juntos tendo
nossa evolução.
(Flavio Peixoto – CELV)
• Toda! É o meu ponto de equilíbrio, mesmo eu sendo evangelizadora agora... Tenho mais responsabilidades, pois tenho que ser “o exemplo”
isso me ajuda ainda mais a melhorar.
(Mikeila Rodrigues – CELV)
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Associação Brasileira de Artistas Espiritas

A Abrarte foi fundada no dia 08
de junho de 2007, em Salvador, durante o 4º Fórum Nacional de Arte
Espírita. O Fórum é um movimento
nacional que reúne artistas e integrantes de grupos espíritas de arte
de várias cidades e estados brasileiros. Seu objetivo é integrar os artistas e grupos espíritas de arte, visando um fortalecimento dos grupos,
um aperfeiçoamento dos trabalhos
realizados, através da troca de experiências, de materiais, etc., além
de proporcionar uma aproximação
uns dos outros, num espírito de fraternidade e união.
O Fórum é viabilizado de duas formas: uma, através da internet, por
intermédio de uma lista de e-mails;
e outra, através do evento “Fórum de
Arte Espírita”, que é a reunião de coordenadores de grupos, líderes do mo-

vimento espírita de artes, para debate
e discussão de assuntos importantes.
A idéia de fundação desta Associação é bastante antiga, mas ainda
não havia sido viabilizada em decorrência de algumas dificuldades,
embora fosse um anseio de muitas
pessoas que trabalham com arte espírita.
A Abrarte hoje é uma realidade.
Constitui-se numa organização nacional que tem por finalidade concretizar os objetivos traçados nos
fóruns: proporcionar a união dos
grupos, dos artistas e dos companheiros dedicados e de ideal, servindo de veículo de intercâmbio
de experiências, de aprendizado,
promovendo o crescimento/aperfeiçoamento dos grupos e artistas,
através de ações que estimulem o
desenvolvimento da criatividade, a
produção de trabalhos originais e
de teor eminentemente espírita; e
proporcionando reflexões e debates
em torno da Arte Espírita.
Site Abrarte: www.abrarte.org.br/
Portal Arte Espírita: www.arteespirita.
com.br

“A família é uma reunião espiritual
no tempo, e, por isto mesmo, o lar é
um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais
altos objetivos da vida; todavia, quando dois ou três de seus membros
aprendem a grandeza das suas probabilidades de elevação, congregando-se intimamente para as realizações do espírito eterno, são de esperar
maravilhosas edificações.” Do livro “NO MUNDO MAIOR”
Com o encorajamento, aprende a
ser confiante;
Com o louvor, aprende a apreciação;
Com a imparcialidade, aprende a
ser justa;
Com a segurança, aprende a ter fé;
Com a aprovação, aprende a gostar de si própria;
Com a aceitação e a amizade,
aprende a encontrar o amor.
MAS, SE A CRIANÇA CONVIVE:
(do livro Amor e vida em Família,
Com a tolerância, aprende a ser
de Geziel Andrade)
paciente;

SE UMA CRIANÇA CONVIVE:
• Com a crítica, aprende a condenar;
• Se convive com a hostilidade,
aprende a ferir;
• Se convive com a zombaria,
aprende a ser tímida;
• Se convive com a vergonha,
aprende a se sentir culpada;

Prosas...Poemas
& Poesias Espíritas
FALANDO A KARDEC
Apóstolo da luz ditosa e bela,
Quando desceste da Divina Altura,
Surgia a Terra desolada e escura
Por agressiva e torva cidadela.
Qual nau sublime que se desmantela
Naufragava na sombra a fé mais pura
E envolvia-se o templo da cultura
No turbilhão de indômita procela...
Mas trouxeste equilíbrio ao caos nefando
E “O Livro dos Espíritos” brilhando,
Rompe a noite mental, espessa e fria!
Ante o sol da verdade a que te elevas,
Revelaste Jesus ao mundo em trevas
E acendeste o clarão do Novo Dia.
Cruz e Souza (espírito) / Chico Xavier
- Livro “Ação, Vida e Luz”

Música Espírita

Kardec, Obrigado
(Mônica Mendonça)
Venho dizer
Obrigado amigo por ter
Desvendado o dom de saber
De onde vim, por que estou aqui
Para onde vou, como ser feliz
Como encontrar Jesus.
Com seu trabalho,
Hoje temos o consolador
Que nos trouxe o Cristo redivivo,
E a nossa fé hoje é raciocinada,
Não há mais nada o que temer,
Apenas caminhar.
A sua luz
Vai brilhar na Terra, porque
A verdade encerra,
E assim digo:
Kardec, obrigado
Pelo Espiritismo.
Por ter renunciado pelo Espiritismo.
E a vida dedicado ao Espiritismo.
(Final)
Ao Espiritismo
(Esta musica será apresentada durante
o mês de outubro pelo Grupo de Arte)

Outubro 2011

7

Luz & Verdade

EM BUSCA DE JESUS
O culto cristão no lar
Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite
prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os Sagrados Escritos e,
como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que
se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade:
– Simão, que faz o pescador quando se dirige para o
mercado com os frutos de cada dia?
O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante:
– Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca.
Jesus sorriu e perguntou, de novo:
– E o oleiro? que faz para atender à tarefa a que se
propõe?
– Certamente, Senhor – redargüiu o pescador, intrigado –, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja.
O Amigo Celeste, de olhar compassivo e fulgurante,
insistiu:
– E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende?
O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar:
– Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo
e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta.
Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu:
– Assim, também, é o lar diante do mundo. O berço
doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da
alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a
mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco
sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranqüila sem que o lar se
aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que
nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre
quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações?
Se nos não habituamos a amar o irmão pais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno
Pai que nos parece distante?
Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou:
– Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa
de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor
o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao redor
dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação
e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro,
através do solo, envia-nos a luz através do Céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura
começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas, sim, no singelo domicílio dos
pastores e dos animais.
Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para
explicar-se, murmurou, tímido:
– Mestre, seja feito como desejas.
Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à
palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou
os escritos da sabedoria e abriu na Terra o primeiro culto
cristão no lar.
(Livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lucio)

REFLEXÕES DA ATUALIDADES
Pergunta 760 - A pena de morte desaparecerá
um dia da legislação humana?
– A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua
supressão marcará um progresso na humanidade. Quando
os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será
completamente abolida da Terra, os homens não terão mais
necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de um
tempo que ainda está muito distante de vós.
☼ O progresso social deixa, sem dúvida, ainda muito a
desejar, mas seria injusto com a sociedade atual se não se reconhecesse um progresso nas restrições feitas à pena de morte
entre os povos mais avançados e quanto à natureza dos crimes
aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias com que a justiça, entre esses mesmos povos, se empenha
para cercar o acusado e a forma humanitária com que o trata,
ainda mesmo que seja reconhecidamente culpado, com o que
se praticava nos tempos que ainda não estão muito distantes,
não se pode negar o avanço no caminho progressivo em que
marcha a humanidade.
Pergunta 761 - A lei de conservação assegura ao homem o direito de preservar sua própria
vida; não usa desse direito quando elimina da
sociedade um membro perigoso?
– Há outros meios de se preservar do perigo sem precisar
matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso a porta do arrependimento, e não fechá-la.
Pergunta 762 - Se a pena de morte pode ser
banida das sociedades civilizadas, não foi uma
necessidade nas épocas menos avançadas?
– Necessidade não é bem a palavra. O homem acha sempre uma coisa necessária quando não encontra justificativa
melhor; mas, à medida que se esclarece, compreende mais
acertadamente o que é justo ou injusto e repudia os excessos
cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça.
Pergunta 763 - A restrição dos casos em que
se aplica a pena de morte é um indício de progresso na civilização?
– Podeis duvidar disso? Vosso Espírito não se revolta ao
ler a narrativa das carnificinas humanas de antigamente em
nome da justiça e em honra da Divindade? Das torturas que
sofria o condenado, e mesmo um simples suspeito, para lhe
arrancar, pelo excesso dos sofrimentos, a confissão de um crime que muitas vezes não cometeu? Pois bem! Se tivésseis vivido naquele tempo, teríeis achado isso muito natural e talvez,
se juízes fôsseis, teríeis feito o mesmo. É assim que o justo de
uma época parece bárbaro em outra. As leis divinas são as
únicas eternas; as leis humanas mudam com o progresso e
ainda mudarão até que sejam colocadas em harmonia com
as leis divinas.
(O Livro dos Espíritos, Allan Kardec)

FRASE DO MÊS
“Só o amor é capaz de mudar
os seres humanos”
Divaldo Franco
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Ciência Espírita
A família, o orientador (2ª parte)
O símbolo do orientador que deverá
ser mantido na posição fraterna, necessita da formação humanística que terá
na família bem constituída os seus mais
seguros alicerces, ao lado do caldeamento educacional na filosofia espiritual. Todos aqueles que procuram aferir
os seus conhecimentos e possibilidades,
visando o bem comum de todos, não
podem afastar de suas vivências e experiências a maturidade do pensamento
Espírita. Com esse pensamento, estará
o orientador fortemente apoiado para
transformar-se naquela figura humana, ajustada e segura, tão necessária à
nossa civilização, no imediato socorro
à célula-familiar que se vem desestruturando por falta de aquisições e conhecimentos espirituais. Mais do que nunca
se faz necessária a presença daquele
orientador humano e fraterno, pleno de
carisma, que deve estar no médico, no
mestre-escola, nos pais e no habitual semeador.
Nenhum deles operará milagres em
quem quer que seja, mas poderá mostrar, com vivas tinturas, que os problemas básicos de educação e estruturação psicológica do ser, não estarão
na força informativa do psicólogo, do
psiquiatra ou do mestre-escola, e sim,
nos exemplos da educação familiar
que se caldearam na disciplina e harmonia de entendimento. Harmonia
será a resposta daqueles que aprenderam a valorizar as posições espirituais
nas vivências do dia-a-dia.
Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, janeiro 2011.
Mensagem mediúnica

Amor ao próximo
“ Pai amado, Pai de infinita misericórdia, que possamos sempre nos lembrar
do amor que o Senhor nos dispensa. O
amor é a mola que move o mundo,e
infelizmente,o homem ainda não percebeu deste fato. Que possamos ajudar o
Cristo na passagem desta mensagem e
que o homem logo compreenda que é
por amor ao próximo,que chegaremos
perto do poder que tanto procuramos,o
poder de amar e ser amado,de dar e receber. Só assim o homem terá a felicidade completa,que tanto anseia. Amemos
o nosso próximo”.
Um amigo
Mensagem recebida em reunião
mediúnica de 08/08/2011

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Outubro de 2011
Dia

3
10
17
24
31

Dia

5
12
19
26

Dia

6
13
20
27

Dia

7
14
21
28

SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h
Tema
Expositor/Auxílio
Preces espíritas: pelos inimigos do Espiritismo.
Eduardo Ferreira
E.S.E., cap. XXVIII, itens 50 a 52

Francinete Costa

Politeísmo e sacrifícios.
L.E., Q. 667 a 673
Ciclo de palestras:
“Homenagem à Codificação”.
Preces: por uma criança que acaba de nascer.
- E.S.E., cap. XXVIII, itens 53 a 56
Lei do trabalho: Necessidade do trabalho.
L.E., Q. 674 a 681

Nathália Del Rey

16
23

2
9

30

Jorge Camacho

Maria Cecília

Íris de Souza

Francinete Costa

---

Elias de Souza

Nogueira

Dalva Correa

Vânia Seixas

Direção
Erli Dimas

Apresent. Livro

Creusa Branco
Cláudia Costa

Fabíola dos
Santos
Erli Dimas

Marylin Oliveira

---

Direção
Maria Cecília

Apresent. Livro

Maria Inês

Noêmia Bezerra

Ana Eller

Rosária Maria

Elizabeth Medina

---

Direção
Célia Evangelista

Apresent. Livro

Allan Faria

---

Iris Duarte

Ivonete Belo

Ingrind Tagomori

---

Direção
Ednelson Gomes

Apresent. Livro

Lúcia Helena

Fátima

Ivete Zampa

Icléia de Souza
Bete Bard

Deise Silva
Maria Cecília

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h
Tema
Expositor/Auxílio
Ciclo de palestras:
Nathália Del Rey
Célia Evangelista
“Allan Kardec e a Codificação”.
Idiotismo e loucura.
Sônia Rosário
Rosane Peixoto
L.E., Q. 371 a 378
Verdadeira pureza. Mãos não lavadas.
Francinete Costa
Maria Cecília
E.S.E., cap. VIII, itens 8 a 10
Ciclo de palestras:
Cláudia Costa
Gilésia Pieroni
“Eles vivem”.

Tema
Ciclo de palestras:
“Allan Kardec e a Codificação”
A verdadeira propriedade.
E.S.E., cap. XVI, itens 9 e 10.
Ciclo de palestras: “Eles vivem”.

Dia

Apresent. Livro

Inês Marques

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h
Tema
Expositor/Auxílio
Ciclo de palestras:
Gelson Paiva
Roberto Maia
“Allan Kardec e a Codificação”
Moisés – O Cristo – O Espiritismo
Ricardo Delamare
Fabio Ferreira
E.S.E., cap. I, itens 1 a 7
Pressentimentos.
Allan de Souza
Osmar Fernandes
L.E., Q. 522 a 524
Ciclo de palestras:
Eduardo Ferreira
Marilene Soares
“Eles vivem”

Tema
Ciclo de palestras:
“Allan Kardec e a Codificação”
Causas anteriores das aflições.
E.S.E, cap. V, itens 6 a 10
Laços de família.
L.E., Q. 773 a 775
Ciclo de palestras:
“Eles vivem”.

Direção
Bete Bard

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h
Expositor/Auxílio
Alcione Koritzky

---

---

---

Milton Tagomori

Célia Evangelista
Ingrind Tagomori

Nilbe Brilhante
Marlene Macedo

Edneide Silva
Marilene Soares

DOMINGO – MANHÃ – 09h
Expositor/Auxílio
Valmir Freitas

---

Célia Evangelista

Eduardo Ferreira

Fernanda Portugal -

Luciene
Bahiense
Mikeila

DEF

DEF

Paixão e compulsão.

Elisa Goulart

Francinete Costa

---

Ciclo de palestras:
“Eles vivem”.

Lourdes Jordão
Eduardo Milhomens
Inês Marques

Célia Evangelista

---

“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.

Milton Tagomori
Ivone Maria

VOCÊ QUE...
Acabou de chegar
Quer conhecer mais a Doutrina
Espírita
Procura orientação, consolo...
Não perca a oportunidade!
Existe um grupo esperando por você!

Grupo de Iniciação ao Espiritismo
•Domingos, segundas ou quintas, às 09h.
•Quartas ou sextas, às 20h.

