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VISITAS EXTERNAS 

(Participe, seja também um voluntário. 
Procure o Balcão de Atendimento de 
nossa Casa) 
• 1ºs domingos, 9h - Visita a Ação Cristã 
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 
Você conhece Allan Kardec? 
 Pode parecer que sim, mas pode ser que não... Quando falamos 
em conhecer alguém nos referimos a perceber seus sentimentos e inten-
ções, através de uma vivência íntima com essa pessoa. Para realmente 
conhecer Kardec é preciso mergulhar no ”mundo” que ele criou para si e 
para as experiências e aprendizados desenvolvidos durante o trabalho 
realizado por 11 anos para codificar a doutrina que denominou 
“ESPIRITISMO”. 

Não foi um trabalho fácil, não surgiu subitamente e necessitou de 
muita perseverança e principalmente bom-senso. Kardec, após a publica-
ção de “O Livro dos Espíritos’ em 1857, sente a vontade e a necessidade 
de publicar um jornal Espírita. Desafiando as dificuldades (mais uma vez) 
coloca sozinho, mãos à obra e a 1 de janeiro de 1858, sem haver dito 
nada a quem quer que fosse, faz circular o primeiro número da “REVISTA 
ESPÍRITA JORNAL DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS.” 

Então, durante onze anos e quatro meses de trabalho intensivo, 
Allan Kardec, ofereceu-nos ao vivo, toda a história do Espiritismo, no pro-
cesso do seu desenvolvimento e sua propagação no século 19. A 
“Revista Espírita” vem a tornar-se importante “laboratório”, onde assuntos 
os mais variados são tratados, correspondências recebidas são publica-
das e experiências realizadas são relatadas e discutidas. “Por seu inter-
médio é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao 
estudo”. 

É de fácil leitura e sobretudo de interesse especial aos estudiosos 
do Espiritismo que vão ali se defrontar com a dedicação, argúcia, bom 
senso e cuidado meticuloso do Codificador com o material recebido atra-
vés das antenas mediúnicas e das cartas dos leitores pró e contra os es-
tudos por ele realizados. Ali conhecemos as nuanças da personalidade 
dessa figura especial que dedicou os últimos anos de sua existência ao 
desenvolvimento e propagação das ideias espíritas, sem jamais se exal-
tar com os detratores, sem se envolver com os frívolos e nunca perdendo 
a oportunidade de esclarecer. 

“Sua vida e sua obra testemunham sua grandeza –                                
Missionário da Verdade! “ Léon Denis 

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
(Divulgue com amor) 

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

• Reuniões Mediúnicas (privativas) 
Segunda-feira – 20h. 
Terças-feiras – 9 e 20h. 
Quintas-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). 
 
• Grupo de Arte Espírita Amadeu Ferretti (GAAF) 
Estudos de arte espírita, ensaios de teatro e música  
Sábados, às 19h. 
 
• Evangelização da Família aos sábados  
Infância & pais - às 15h 
Juventude & pais - às 17h. 
• Evangelização Infantil nas reuniões doutrinárias 
Domingos – 9h. 
Quartas – 20h. 
Sextas-feiras – 20h. 
 
Grupos de estudo 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 – 10h30min 
 
Para quem participa ou participou de outro gru-
po de estudos 
• GELCOM – Estudo dos livros complementares 
Terças-feiras – 18h (Manoel Philomeno) 
Sábados – 16h30min. (André Luiz) 
 

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

Acesse nosso site www.celv.org.br  



 Vídeo Divulgação 

“Francisco de Assis” 
 

Divaldo Franco, médium e 
tribuno espírita, oferece-

nos neste empolgante Seminário 
uma incomparável sinfonia de bênçãos, 
apresentando com júbilo e gratidão profun-
da a vida notável de Francisco de Assis, o 
cantor da alegria e da paz, o pobrezinho de 
Deus. Faz uma viagem interessante atra-
vés da história da Igreja Católica desde os 
seus primórdios, abordando momentos 
cruciantes, com ricos apontamentos acerca 
das intrigas, traições, paixões, que a envol-
via, principalmente no apogeu do século 
XII, apresentando as profecias que anunci-
aram a volta de Francisco ao cenário ter-
restre. Apresenta, de maneira comovedora, 
fatos marcantes da vida do santo, utilizan-
do painéis plenos de luz e beleza, para 
retratar a força e a energia que moviam o 
Apóstolo da paz em direção ao ideal de 
renovar a Igreja, aproximando-a mais do 
Evangelho do Cristo. Narra o inusitado 
nascimento de Francisco de Assis numa 
estrebaria, os desafios de sua busca inces-
sante pela verdade, e a sua entrega total a 
Deus, renunciando as riquezas terrenas, o 
aconchego do lar paterno, para seguir Je-
sus em sua pobreza e despojamento total. 

 
Exibição: somente terça-feira, dia 22/10/12 

Horário: 20h – CELV 
Entrada gratuita – Convide os amigos 

 

 CELVINHO e sua dica de leitura  
“O Evangelho Segundo o Espiri-

tismo para a Infância 
e Juventude” 

Editora Mundo Maior 

A obra que, para os 
adultos, serve de livro 
de cabeceira, agora 

destinado também para as crianças lerem, 
compreenderem e seguirem os ensinamen-
tos que Jesus nos deixou. O livro O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, que foi publi-
cado em Abril de 1864, faz parte da codifi-
cação de Allan Kardec, que agora foi adap-
tada para os mais novos, com uma lingua-
gem clara e objetiva de forma esclarecedo-
ra e ilustrada, este livro contém os princi-
pais ensinamentos revelados à humanida-
de como: Amar o próximo como a si mes-
mo, honrar teu pai e tua mãe, fora da cari-

dade não há salvação e muitos outros. Este 
livro traz em uma linguagem de fácil entendi-
mento os conceitos sobre a Doutrina Espírita. 
O caminho mais fácil para evangelizar e cres-
cer moralmente e espiritualmente. 

Temos de trabalhar a mente infanto-juvenil para 
ver as coisas do mais alto, preparando uma nova 

geração que ame e compreenda. 

 Sugestão de Leitura 
       Nossa dica para esse mês é 
o livro: “Cura e Autocura - Uma 
Visão Médico-Espírita”, de An-
drei Moreira, que traz ,aos que 
padecem, o desafio das doenças 
de qualquer natureza e aos que 
buscam a conquista da saúde, 
ansiando a responsabilização 

pessoal perante a vida, bem como àqueles que 
trabalham curando a si mesmos por meio do 
auxilio à cura dos outros, em um caminho tera-
pêutico de autoencontro e desenvolvimento pes-
soal, é que esta obra se destina. 

O livro tem 256 páginas, é editado pela 
Editora AME e pode ser encontrado em qualquer 
livraria Espírita. 
 
“Se os médicos fracassam na maior parte das doen-
ças, é porque tratam do corpo sem a alma e porque, 
se o todo não se encontra em bom estado, é impos-
sível que a parte esteja bem.” – Sócrates (Platão) 

 
Avisos da Biblioteca / CELV 

• Devoluções em dia 
Pedimos aos usuários da Biblioteca, que, por 
favor, mantenham suas devoluções em dia. O 
número de devoluções atrasadas é muito grande, 
gerando uma espera aos outros usuários. É im-
portante a observação da data de devolução. 
Verifiquem em suas casas, se algum livro não 
está esquecido na estante para ser devolvido. 
• Voluntários aos domingos 
Necessitamos de dois voluntários para a Bibliote-
ca,no horário das reuniões,aos domingos. Os 
interessados estarão escalados pelo menos dois 
domingos por mês. Deixe seu nome e telefone 
em nossa Livraria, ou procure Cleusa Macedo, às 
quintas-feiras.  

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. 
Emmanuel, 

Do livro: Amor e Luz, psicografia de Francisco 
Cândido Xavier 

 
... & Verdade 
Mortos Amados 
 
Na Terra, quando perdemos a companhia de 
seres amados, ante a visitação da morte, 
sentimo-nos como se nos arrancassem o 
coração 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 
paredes 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 pos-
sas, desejando a paz e a segurança dos entes 
inesquecíveis 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 sem-
pre, 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 tran-
qüilizá-los com o apoio de tua conformidade e 
de teu amor. Se te deixas vencer pela angús-
tia, ao recorda-lhes a imagem, sempre que se 
vejam em sintonia mental contigo, ei-los que 
suportam angústia 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 
quanto possível as próprias lágrimas em bên-
çãos de trabalho e preces de esperança, por-
quanto eles todos te ouvem o coração na Vida 
Superior, sequiosos de se reunirem contigo 
para o reencontro no trabalho do próprio aper-
feiçoamento, à procura do amor sem adeus. 
 

Emmanuel 
Do livro: Na Era do Espírito, 

psicografia de Francisco Xavier; José Herculano 
Pires. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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 Diretoria de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE 
 
      Agradecemos aos Srs. Associados 
e frequentadores do CELV e lembra-
mos quanto são importantes suas doa-
ções para que possamos atender às 
famílias acolhidas por nossa Casa. 
 
• Em agosto/2012, recebemos: 
195 kg de alimentos, 1811 peças de 
roupas, 99 pares de calçados, 34 bol-
sas / cintos, 153 materiais de higiene 
e limpeza. Outros donativos: 57 e R$ 
83,00 (doações em espécie).  No Ba-
zar foram arrecadados R$ 1215,45. 
 
 Você precisa conversar? 

Importante saber que, 
nossa Casa oferece 
atendimento fraterno 
a todos os que dese-
jam conversar, aliviar 

o coração, aliviar seus momentos de 
incompreensão, de equívocos, e lem-
brar sempre das sublimes palavras, 
tantas vezes repetidas: “Vinde a mim, 
vós que estais cansados e aflitos e eu 
vos aliviarei. ”Nossas mãos, nossos 
braços se abrem em sua direção para 
ajudá-lo a caminhar com mais fé e es-
perança. Não se sinta sozinho, ou es-
quecido do Pai misericordioso. 

Se precisar, procure este servi-
ço, todos trabalhamos em nome do 
Divino Mestre. Procure o balcão de 
atendimento ou nossa recepção e soli-
cite uma entrevista fraterna. 

 
 

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos, alcançaremos a 
realização de nossos propósitos.” Bezerra de Menezes 
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 Feliz aniversário!  
Celebre a vida, agradeça 
a Deus por esta oportuni-
dade, sorria, abrace. 
      Aproveite este mo-
mento para ser feliz, a 
felicidade é feita de mo-

mentos inesquecíveis. Feliz aniversário! 
 
OUTUBRO 
2 - Zuelzer Ferreira Araujo 
4 - Ana Maria Sanches Sarmento 
8 - Cíntia Fernandes Barbosa A. de Souza 
9 - Ivson da Silva 
9 - Maria de Fátima Dutra Figueira 
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 
21 - Luzia Marques Ferreira 
24 - Milton Batista Bezerra 
25 - Erli Pereira Dimas 
25 - Marcelo Gibson de Almeida 
26 - Hebe Belo Correa 
27 - Rejane Ferreira da Silva 
27 - Tereza Célia Barros de Freitas 
28 - Joselia Santos de Oliveira 
28 - Maria Goreti Ribeiro de Carvalho 
30 - Amir Papera 
30 - Flávio Palhares Peixoto 
30 - Mônica Silva de Assis 
31 - José Luis Rangel Pinheiro 

“É na caridade que deveis procu-
rar a paz do coração, o contenta-

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

Ao adquirir qualquer produto  
da Livraria da Casa 

Espírita, você estará contribuindo 
para a Instituição! 

Compre livros na Casa Espírita que 
frequenta. 

Acesse nosso site www.celv.org.br  

Corações Entrelaçados – Estamos 
Vivos! 

 
Reunião Especial de celebração no CELV 
 

Dia, 02 de novembro, às 16h30min. 
(Palestra, música e psicografias) 

 
“Corações entrelaçados 
Nunca se separarão 
Na distância ou na morte 
Sempre se reunirão! 
Alguns festejam a morte, 
Eu me sinto comovida 
E digo a todos: 
Por favor, celebrem a vida!” 

 Campanha 2012 - DAPSE/ 
CELV 

 

Encontro Fraterno com o Grupo 
de Gestantes 
 

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

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

Se você deseja participar 
colaborando, basta trazer qual-
quer destes produtos até a pri-
meira quinzena de novembro aos 
cuidados do Grupo de gestantes – 
DAPSE CELV. Antecipadamente 
estamos agradecidos. 
 
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 crianças acolhidas, esperando 
por nós, pelo carinho que podemos 
oferecer! 

Não deixe de colaborar. 
Saiba como participar! As fichas 
encontram-se com a  direção des-
te Departamento (DAPSE), procu-
re 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). 
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Notícias do Movimento 
Espírita 

 Novo Grupo de ESDE 
Se você acabou de chegar ou de-

seja conhecer melhor a Doutrina Espírita, 
terá inicio um novo grupo de Estudo Sis-
tematizado da Doutrina Espírita, no dia 
04/10, o grupo se reunirá todas às quintas
-feiras, às 10h30min. Com abordagens 
diferentes, o Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita estuda assuntos diver-
sos com muita dinâmica, técnica e recur-
sos didáticos apropriados. Participe, mais 
informações procure os Coordenadores, 
Ana Maria, Marilia Vidigal ou Ricardo Tei-
xeira.   
 
 Convite para voluntários: Depto 
de Multimeios – DMM 

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

No mês de OUTUBRO os encon-
tros serão nos dias 05, 19 e 26, sempre 
às 08h. Participe, colabore!  
 
 Pais e responsáveis das reuniões 
de quartas-feiras e sextas-feiras (noite) 
e domingos 

Vocês conhecem o que é Evange-
lização Espírita? Conhecem o (a) Evan-
gelizador (a) que está com seu filho du-
rante as reuniões públicas? Portanto, 
pedimos que procurem estes colaborado-
res nas respectivas reuniões, é necessá-
rio que haja uma conversa, precisamos 
conhecer os pais e a criança, para apri-
morar sempre o nosso trabalho de Evan-
gelização, colaborem. 

Feirão da Primavera  no  Lar de 
Otávio - 07/10 

Há alguns anos, acontece no Lar 
de Otávio (abrigo de idosos desampara-
dos), este encontro do Movimento Espírita 
para aqueles que apreciam a Arte Espírita. 
O Feirão acontecerá no dia 07/10, primeiro 
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 CONVITES 

PARA O ALMOÇO NO FEIRÃO ) 
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 con-
versarmos sobre a importância da evange-
lização da família. Procure informações em 
nossos murais, ou com o Depto de Evan-
gelização da Família.  

O encontro já está marcado para 
o dia 21/10/12, domingo, às 8h. Local: 
ABENA (Associação Beneficente Espírita 
Nazareno), à Rua Solon Botelho, 480 – 
Campo Grande. Na véspera ao Encontro, 
sábado dia 20, não haverá evangelização 
infantil e com os pais, nossa evangelização 
será no domingo, dia 21. 
 

Peça: Allan Kardec - Um olhar 
para a eternidade" 

 

Estreou no dia 31 
de agosto no Tea-
tro América (Sala 
Max Nunes) – 
Rua Campos Sal-
les 118, Tijuca, a 
peça Allan Kar-
dec - um olhar 

para a eternidade. Com censura livre e 
temporada até dia 28 de outubro. Ingres-
sos a R$ 40. Sexta e Sábado, às 20h30. 
Domingo, às 19h30. 

 

Instituições Espíritas (de nossa 
Região) 
 

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

18/10/1997 – Grupo E. Tereza de Jesus. Est. do 
Monteiro, 481 – Campo Grande – 15 anos. 

 
 
 
 
 
 
 

OUÇA NOSSAS PALESTRAS AO 
VIVO PELO SITE 

WWW.CELV.ORG.BR 
 

O Centro Espírita Luz e Verdade 
disponibilizou uma ferramenta funcional 
para todos que desejam ouvir, em ca-
sa, as palestras proferidas nos dias de 
reuniões públicas. 

Basta clicar na imagem no canto 
superior esquerdo da página principal 
doe site e pronto: abrirá outra guia com 
player e o áudio logo aparecerá. 

O áudio, por enquanto, somente 
está disponível no momento em que 
acontecem as reuniões públicas em 
nossa Casa, que são: 

 
* Segundas, Quintas e Domingos: 

09h; * Quartas e Sextas: 20h. 
 

************************************* 
 Acesse nosso site www.celv.org.br  

Você pode ler nosso boletim mensal. 
 

*************************************** 
Aos Dirigentes de passe/ CELV – 
avaliação transferida 
Atenção, Dirigentes de passe!   
O nosso Encontro anual será no dia 03 
de novembro de 2012, sábado, você 
escolhe o horário: às 9h ou às 17h.Sua 
presença é muito importante. 

AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 34º COMEERJ & 19º ENEFE para 2013  
 Todos os anos, durante o período de Carnaval, acontece a Comeerj, que é a Con-
fraternização das Mocidades Espíritas do Estado do RJ. Em 2013, a Confraternização acon-
tecerá de 08 a 13/02/13, e o tema será: “No teu coração, uma semente. Que frutos da-
rá?”. Todos podem participar, jovens dos 11 aos 20 anos, adultos e crianças (somente para 
filhos dos participantes), e a partir dos 03 anos, que frequentem o Centro Espírita.  

Simultaneamente, acontece o ENEFE - Encontro Estadual da Família Espíri-
ta,quando podem participar espíritas e frequentadores da Casa Espírita, interessados no 
trabalho com a família, e também pais e responsáveis dos confraternistas presentes na Co-
meerj.  

É necessário  inscrição antecipada,que pode ser feita no site: www.ceerj.org.br/
comeerj até o dia 30 de novembro/12, se desejar, escolha o Pólo VI Cesaréia (pólo da Zona 
Oeste). Se for jovem, opte por confraternista. Se for pai/ mãe, opte por Pais. Se for voluntá-
rio, opte por tarefeiro do bem. Dúvidas? procure os companheiros do DEF, Fabiola, Tayná, 
Ricardo ou Nathália. 
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Participe!  Encontros aos sábados, às 17h. 
Convide seus pais para a reunião do Grupo de Pais, às 17h. 

 
“O que você está fazendo agora? Pense já no amanhã. 

A vida passa não demore, encontre sua direção.” 

“Espiritismo na Mocidade,  
a transformação essencial” 

 
Se você acha que a Doutrina Espírita trans-

formou sua vida e lhe fez repensar valores, não 
deixe de compartilhar isso com seus amigos e co-
nhecidos. 

Muitas vezes, apenas um depoimento é o 
suficiente para alguém despertar para a espiritu-
alidade. 

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

Faça sua parte, transforme! 

 

01/10 - Flavio Peixoto Filho 
12/10 - Mariana Fonseca  
21/10 - Felipe Nachard Bello 
25/10 - Raul Sergio Cardoso  
25/10 - Luisa Araujo Peixoto 
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Poesia 
Salve Kardec! 

 
Sobre a Terra de sombra e de amargura 
A treva espessa e triste se fizera. 
A Ciência e a Fé nas asas da quimera 
Mais se afundavam pela noite escura. 
 
A alma humana de então se desespera, 
E eis que das luzes místicas da altura 
Desce outra luz confortadora e pura 
De que o mundo infeliz se achava à espera 
 
E KARDEC recebe-a, sobre o abismo 
Espalhando as lições do Espiritismo, 
Em claridades de consolação. 
 
Emissário da luz e da Verdade, 
Entrega ao coração da Humanidade 
A Doutrina de Amor e Redenção 

 
Casimiro Cunha, 

Psicografia de Chico Xavier 

“A vida é perene, para quem faz dela uma arte.” 

Euripedes Barsanulfo  

“A existência física no abençoado Planeta terrestre é 
um contínuo desafio, em razão das ocorrências que se tor-
nam necessárias para a conquista dos valores ético-morais, 
indispensáveis ao êxito espiritual, no empreendimento evolu-
tivo. 

Ninguém reencarna sem um elevado objetivo psicoló-
gico que diga respeito ao refazimento dos caminhos antes 
percorridos equivocadamente, assim como dos crimes prati-
cados pela insensatez e pelo egoísmo. 

Renascer no corpo somático é bênção que o Senhor 
a todos oferece, a fim de auxiliá-los no processo de liberta-
ção das mazelas que acompanham o Espírito desde os pri-
meiros momentos em que se lhe apresentaram a razão e o 
discernimento concedendo-lhe a responsabilidade pelos 
atos. 

É natural, portanto, que, mesmo nas existências mui-
to bem planejadas no Mais–Além ocorram surpresas pertur-
badoras, não poucas vezes causando inquietação e grave 
sofrimento. 

Ninguém alcança a plenitude sem o contributo da 
lapidação moral proposta pelos Soberanos Códigos da Divi-
na Justiça, a fim de que o Espírito alcance o seu estado de 
plenitude. 

Sempre que te vejas a braços com dificuldades e de-
safios, pensa que estás sendo homenageado pela vida, a 
fim de alcançares a libertação que te aguarda. 

Nunca te permitas a revolta ou a agressividade por 
estares visitado pelo sofrimento, sem o qual não lograrias 
atingir a estrelas.” 

Extraído do livro “Liberta-te do Mal”. 

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 música será apresentada durante 
o mês de outubro pelo Grupo de Arte) 
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EM BUSCA DE JESUS 
 

A LIÇÃO DA SEMENTE 
Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus, con-

vincente: 
— Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cui-

dados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, 
encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofri-
mento. No Templo, que é o Lar do Senhor, comparecem o 
orgulho, a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. 
Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como 
seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes 
que nos rodeiam. Entretanto, a idéia do Reino Divino é assim 
como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível é 
lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas, se 
germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a 
marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em 
grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar 
a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva,  
faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento 
e, nessa ânsia de subir, frutifica  para o bem de todos. O a-
prendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual 
ocorre à semente de  trigo,  observa  que longas raízes  o  
prendem  às  inibições  terrestres... Sabe que a maldade e a 
suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constan-
te; todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascen-
são e não mais consegue deter-se. Age constantemente na 
esfera de que se fez Peregrino, em favor do bem geral. Não 
encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reen-
contro com a Divindade, de que se reconhece venturoso 
herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa, 
na marcha, como se uma luz consumidora  e ardente lhe tor-
turasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperan-
ça, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para con-
tar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do 
Pai é a preocupação obsecante que lhe vibra na alma de filho 
saudoso. 

O Mestre silenciou por momentos e concluiu: 
— Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés 

encarcerados no lodo da Terra, o trabalho infatigável no 
bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de 
sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identi-
ficaremos o operário do Céu pelos serviços em que se expri-
me.  

A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: 
— Senhor: que dizer, então, daqueles que conhecem 

os sagrados princípios da caridade e não os praticam? 
Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: 
— Estes, Simão, representam sementes que dormem, 

apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão 
consigo preciosos valores do Céu, mas jazem inúteis por 
muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os agua-
ceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição 
no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos de 
nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando  as tempes-
tades renovadoras da  experiência, para que se  dirijam  à 
glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por 
nossa vez, mirando a frente! 

Em seguida, ante  o silêncio  de todos, Jesus  abenço-
ou  a  pequena assembléia familiar  e partiu. 

 
(Do livro “Jesus no Lar”, pelo Espírito Neio Lúcio, psicografa-

do por Chico Xavier) 

REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE 
 

DIREITO DE PROPRIEDADE. ROUBO 
 
880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do 
homem? 
 
“O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra 
a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa 
comprometer-lhe a existência corporal.” 
 

881.  O direito de viver dá ao homem o de acumular 
bens que lhe permitam repousar quando não mais 
possa trabalhar? 
 
“Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por mei-
o de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo 
animais que lhe dão o exemplo de previdência.” 
 

882. Tem o homem o direito de defender os bens que 
haja conseguido juntar pelo seu trabalho? 
“Não disse Deus: “Não roubarás?” E Jesus não disse: “Dai a 
César o que é de César?” O que, por meio do trabalho ho-
nesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que 
ele tem o direito de defender, porque a propriedade que 
resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quando 
o de trabalhar e de viver. 
 

883. É natural o desejo de possuir? 
“Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e 
para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo.” 
a) - Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma 
vez aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? 
“Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade 
para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que 
Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, jun-
ta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhan-
tes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu 
trabalho.” 
 

(O Livro dos Espíritos, cap. XI, Da Lei de Justiça) 

FRASE DO MÊS 
 

 “Quanto mais transcorrem os séculos, mais 
fascinante se faz a figura de Jesus” 

 
Joanna de Ângelis 

Mensagem mediúnica 
REFLORESCER DAS IDEIAS 

 
Na natureza há terremotos e tsunamis! 
Fenômenos de limpeza e de organização no orbe terrestre. 
Assim também com cada um de vós! 
Tsunamis para soterrar e lavar as mágoas. 
Terremotos para resolver os sentimentos! 
Ambos tornarão a Terra melhor! Limpando e reorganizando! 
Os sentimentos também são assim. 
Em cada espírito há de ser assim! 
Para que haja a transformação! 
Tal qual o Divino Nazareno nos convidando a acalmar a ovelha 
para garantir um rebanho producente. 
Tsunamis e Terremotos para apascentar os vossos espíritos, trazen-
do o reflorescer das ideias e todo o vigor para a Eternidade! 

 
Recebida em reunião mediúnica no CELV m 12 de junho de 2012 
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