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Luz & 

Verdade 
ANO XI   –  NÚMERO 91  –  SETEMBRO 2007 

 
EDITORIAL 

 
Nova Diretoria 
 

No próximo dia 11 de novembro de 2007, os associados efetivos do CELV, no gozo de seus 
direitos estatutários, estarão elegendo uma nova Diretoria Executiva e um novo Conselho Fiscal da 
Instituição, para o triênio 2008/2010. É o momento de passar o bastão a outros companheiros 
chamados a colaborarem na administração desta Casa, que tanto amamos. É comum observarmos nas 
Casas Espíritas co-irmãs e na nossa também, o quanto é difícil a formação de uma Diretoria. No 
entanto, quase todas possuem trabalhadores da seara de Jesus, capazes para exercerem a função 
de direção; porém, quando convidados, fogem, alegando falta de tempo, falta de capacidade, 
dificuldades na família, etc, etc... descartando qualquer possibilidade de assumirem algum cargo. É 
lamentável essa atitude, totalmente contrário aos princípios que esposaram. Não entendem ou não 
querem entender, que a renovação nos quadros de dirigentes, quando feita racionalmente, por 
irmãos dedicados e competentes, é muito benéfica e necessária.  

Para ser um diretor ou dirigente, segundo o Estatuto, necessário é que seja associado 
efetivo e esteja em dia com suas obrigações estatutárias. Para ser um bom dirigente entretanto, se 
faz necessário que também seja um trabalhador dedicado, a fim de dar bons exemplos, ter noções 
de liderança, ser conhecedor  e estudioso da Doutrina Espírita e do Centro Espírita. Deve ter uma 
visão realista sobre a necessidade da Unificação, que é a união e troca de experiências entre as 
casas espíritas e finalmente, que saiba compreender que o cargo que vai assumir, vai exigir 
sacrifícios seus e de seus familiares, nada porém que não possa ser administrado, dentro do 
princípio de que é preferível servir de que ser servido e que com conhecimento, entusiasmo,   
vontade e fé, as dificuldades são sempre superadas. Todo aquele que tem consciência da 
importância do Centro Espírita na divulgação do Espiritismo, na sua função consoladora, no 
atendimento aos carentes do corpo e do espírito e dos necessitados de toda ordem, deveria se 
sentir muito feliz e até “orgulhoso”, ao ser convidado para fazer parte de um grupo de irmãos  que 
administrarão a Casa Espírita de que faz parte.  

Este editorial tem por finalidade despertar os (as) companheiros (as) de nossa Casa, 
trabalhadores, que possuindo capacidade reconhecida, ainda assim, se mantêm afastados, 
escusando-se quando convidados, a assumirem qualquer cargo de direção, deixando em aberto a 
função para que os menos capazes, porém mais audazes, venham a ocupá-los. Caríssimos irmãos, 
sejamos solidários, fraternos, só a união de todos e o esforço de cada um, fará com que esta nossa 
Casa continue prestando bons serviços a todos que nos procuram e a nós mesmos. É chegada a hora 
em que devemos nos despojar de nossas dúvidas e receios e se convidados a exercer algum cargo ou 
função, abracemos e contribuamos com boa vontade e com conhecimento. Jesus espera que façamos 
a nossa parte e o Luz e Verdade, também.  

Muita Paz. 
Nivaldo Dias (Atual Presidente do CELV) 

 

Boletim Interno 
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REUNIÃO DE TRABALHADORES – 30/09/2007 – 14:30h 

Tema: Causa e Casas Espíritas 
Objetivo: Conscientizar os Trabalhadores da responsabilidade que lhes 

cabe hoje na construção de um amanhã melhor. 
Sua presença é muito importante! 

 
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: "Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, 
a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra", porquanto o Senhor lhes dirá: 
"Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos 
ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra!" E.S.E- cap. .XX 
item 5 
 
 

 

Reciclagem 

O CELV recebe garrafas plásticas de Pet (refrigerantes), latinhas de alumínio, 
cobre, ferro, papelão e jornal.  A venda destes recicláveis nos ajuda nas despesas e 

nas obras de nossa Casa.  Quanto à doação de caixas de leite vazias estão suspensas Quando 
recomeçarmos os trabalhos com esse material avisaremos. Obrigado! 

 
 

 

Cronograma para as eleições do CELV 
(Dia 11 de novembro de  2007 ) 

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

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

 
2) Até dia 03 de novembro de 2007 – recebimento dos registros das chapas para 

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

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

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

Conselho Fiscal 
 

5) Dia 02 de janeiro de 2008 – 20 h – Posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal 

 
6) Obs: a) O associado somente poderá constar em uma chapa; 
 
             b) Para maiores esclarecimentos procurar a secretaria do CELV. 
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����Parabéns pra você, nessa data querida... 
 Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs)  

associados (as), para os quais suplicamos  a Jesus que lhes dê muita saúde e 
paz!

 
SETEMBRO 

      01  -  Rosane  de Souza  A. Peixoto 
      03   -   Heleni Maria Paulo da Silva 
      05  -   Ana Maria Brandão Gomes 
      05   -   Andrés  Gabriel  Vogel  Artenie 
      05   -   Neiva  Jardim Pereira  dos  Santos 
      07   -   Celso  Resende  de  Almeida 
      07   -   Maria das Dores Farias da Silva 
      09   -   Teresa Siqueira Leal 
      11   -   Elaine Menezes Xavier Corrêa    
      12   -   Irany Machado Franco 
      14   -   Elizabete de Oliveira Dantas 
      14   -   Luciano Ribeiro Duarte 
      18   -   Luirci Rodrigues Ambrosio 

 
      18   -   Marylin da S. Fonseca de Oliveira 
      19   -   Elizabeth Rosa Bard 
      20   -   Cenyr Arnaldo de Araújo 
      20   -   Ingrind  Schmidt  Tagomori 
      20   -   Carlindo Angelo Cardoso 
      24   -   Neli Amaral Andrade de Souza 
      25  -    Maria Lúcia Gonçalves Mariano 
      27   -   João  Telles  de  Carvalho 
      27   -   Doralice  Lucas  de  Alcântara 
      28   -   Antonio  Ferreira  Evangelista 
      28   -   Ivonete  Coelho  Belo 
      28   -   Antonio Carlos da Silva Nogueira 
      28   -   Márcia Renata G. Moreira de 
Aguiar 

 

 
 
���� Novos associados 
Seja bem-vinda a nova companheira, solicitamos que não deixe de comparecer à Livraria 
(Tesouraria) trazendo uma foto, onde receberá um exemplar do  Estatuto  do  CELV e  os  
esclarecimentos  a  respeito  de suas   mensalidades: Maria Noêmia dos Santos.  
 

���� Associados efetivados 
� Maria Luiza Oliveira de Medeiros 
� Rosângela Reis da Cunha Monteiro 

 
Felicitamos as companheiras que são Associadas do CELV a mais de dois anos e 

participam de diversos trabalhos em nossa casa e passaram, a partir de agosto de 2007 à 
condição de Associadas Efetivas, de acordo com o Artigo 6º, letra “b”, do Estatuto do 
CELV. Parabéns! 
 
 
 
 

AVISO sobre MENSALIDADES 
Lembramos aos Senhores associados que de acordo com o Estatuto, o 
atraso meses ou mais nas mensalidades acarretará a perda da de 12 
condição de associado do CELV. Colabore. O CELV precisa de você. 
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Retorno a Pátria Espiritual 
Estamos registrando o retorno de nosso irmão Sérgio Augusto Mayeta, colaborador de 
nossa Casa, à Pátria Espiritual, no dia 21 de agosto. Peçamos a Deus, o Pai de Misericórdia e 
a Jesus, o amigo de todas as horas, que ele receba toda a assistência, amparo dos 
trabalhadores divinos. E as nossas vibrações de amor com um terno abraço, desejosos de 
muita paz. E que Deus o abençoe. 
 
 

���� História do Espiritismo 

 
Codificada por Allan Kardec, na França, na segunda metade 

do século 19, foi no Brasil que a Doutrina Espírita encontrou 
ambiente propício para se consolidar. E, desde então, vem 
crescendo, apesar das barreiras e preconceitos de que tem sido 
vítima. Contando com trabalhadores dedicados, se mantém firme 
na proposta de divulgar o Consolador Prometido. 

A primeira publicação, no Brasil, que se referia às mesas 
girantes, foi veiculada pelo Jornal do Comércio, em 1853, sob autoria de Teles de Menezes. 
Foi Teles de Menezes – considerado o “precursor do Espiritismo no Brasil” -, que fundou o 
primeiro Centro Espírita em terras brasileiras, que se chamava “Grupo Familiar de 
Espiritismo”, no estado da Bahia. Coube também a este seareiro da Terceira Revelação, a 
fundação do primeiro jornal espírita do Brasil que se chamava “Eco D’além Tumulo”. 

Teles de Menezes era estudioso da Doutrina, à qual dedicava suas melhores horas 
para divulgar os conhecimentos adquiridos em livros, periódicos da época, e obtidos 
também, através de cartas, inclusive, mantinha correspondência com o próprio Allan 
Kardec. Desencarnou em 16 de março de 1893. 

Fonte: Revista Presença Espírita 

 
���� CELVINHO e sua dica de leitura    

     Em tempos de guerra e tanta violência precisamos nos preocupar em 
começar a Paz em nós, dentro de nossos lares. Mostrar a nossos filhos que 
a Paz é possível, dando esperanças a eles de um mundo melhor. Vamos 
indicar um livro lindo: JOPARIPARÔ – O Míssil da Paz. De nossa querida 
companheira e escritora Cléo de Albuquerque, que sempre nos presenteia 

com belas histórias infantis. O livro conta a história de Jopariparô, um míssil que fora 
construído em segredo, diferente e programado para uma missão muito importante e 
urgente, por isso era muito sensível. Ele encontra uma missilzinha e, a sua missão...ah...sua 
missão...vocês terão que adquirir o livro para saber desta importante e urgente missão. 
Descubra o que nosso herói fez para acabar com a guerra e começar a Paz! Uma ótima 
sugestão nesses tempos. 
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���� Sugestão de Leitura 
A partir de uma coletânea de fábulas de La Fontaine, que sempre 

ilustram um preceito moral, fizemos ponte em direção da Doutrina Espírita, 
mensageira que é de uma visão ampla e integral do Ser. Sob a designação 
de La Fontaine e o comportamento humano, estas páginas, dirigidas aos 
nossos companheiros de jornada evolutiva, buscam ainda relembrar que as 
ações e condutas exteriores são geradas inicialmente na vida íntima, onde 
os pensamentos criam a saúde ou a enfermidade, o que, aliás, é 
perfeitamente demonstrado pelos princípios da interdependência, 

repercussão ou reverberação. Inspirado em Esopo, La Fontaine reinventou essas histórias, 
tornou-se mais atuais e, com isso, alcançou enorme popularidade.  
 O livro nos faz compreender os porquês da diversidade comportamental dos 
indivíduos, para que possamos nos entender melhor e, ao mesmo tempo, entender os outros 
em suas peculiares, maneiras de agir e reagir ante as diferentes circunstâncias 
existenciais. Associando-se a fictícias personagens destas fábulas, o leitor entra em 
contato com suas próprias memórias e fantasias mais recônditas, faz uma releitura de 
conflitos dos quais se encontra distanciado e uma interpretação de seus desejos ignorados. 
Tais atitudes podem tornar-se objeto de um auto trabalho terapêutico. São textos que 
reúnem valores universais e preceitos éticos e que podem nos orientar a caminhada em 
direção à paz íntima e a ampliação da consciência. O livro é de psicografia de Francisco do 
Espírito Santo Neto, editado pela Boa Nova Editora, com 208 páginas. 

 
 

���� Sala de Vídeo.  
   “PINGA FOGO com Chico Xavier – Programa 2” Neste mês exibiremos mais 

uma parte das entrevistas históricas do programa Pinga-Fogo com Chico Xavier, 
que foi um verdadeiro marco do jornalismo no Brasil. 
Devido ao imenso sucesso de audiência e a milhares de pedidos, um novo 

programa é apresentado, na noite de 21 de dezembro de 1971, pela TV Tupi Canal 4 de São 
Paulo. O médium espírita Chico Xavier, responde a novas perguntas tais como: Umbanda, 
Natal, curas mediúnicas, operações plásticas, vida em outros planetas, perispírito, 
reencarnação do Dr. Fritz, pena de morte, situação do Brasil e muitas outras perguntas. 
Neste programa Chico Xavier deixou ensinamentos para milhões de pessoas de todas as 
classes sociais e culturais, O programa consagrou definitivamente Francisco Cândido Xavier 
(1910-2002), o maior médium de todos os tempos. Como o primeiro, este também vale a 
pena assistir e recordar, nosso querido médium.   
(Será exibido parte das entrevistas (1h), pois o DVD tem mais de cinco horas de duração). 

 
 
 

EXIBIÇÕES nas terças-feiras: dias 11/09 e 25/09 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 
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����Fragmentos de Luz... 
� Pérola de Deus 

 
A pérola, uma das mais belas jóias naturais, é formada a partir do instante em que as 

ostras são agredidas por algum agente externo e liberam uma substância chamada nácar, 
cujo objetivo é envolver aquele elemento agressor e protegê-las. O acúmulo de várias 
camadas de nácar em movimentos concêntricos vai formar a pérola depois de algum tempo. 

A felicidade é como a pérola que se forma dentro da ostra: nasce dos embates de 
cada dia no esforço da transformação no reino do sentimento. 

Portanto, mesmo com os problemas e dificuldades, não desanime ou interrompa teus 
ideais de espiritualização. A seu tempo, perceberás um clarão reluzente na tua intimidade 
refletindo a riqueza e a sabedoria do Pai, que servirão para embelezar a vida e fazer-te 
mensageiro da paz em ti mesmo. É a pérola da alegria definitiva. 

Ser feliz é estar bem consigo e com o mundo. É deixar a pérola da alegria luzir para 
tudo que vibra á tua volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de 
mãos dadas com a fé. Ser feliz! Quanto significa essa expressão! 

Abra-te para a vida sem medo ou culpa, acredite no futuro, trabalhe e sirva, ame e 
perdoe. Inevitavelmente serás respondido pelas leis que conspiram a favor de teu 
progresso e ascensão. 

Prossiga confiante na conquista de ti próprio e guarda inabalável certeza que foste 
criado por Deus para ser feliz na condição de “ostra da Terra” e pérola de Sua Criação. 
 

Do livro: Mereça Ser Feliz 
Wanderley S. de Oliveira pelo espírito Ermance Dufaux 

... & Verdade 
� Ao Estudo da Doutrina Espírita 

 
Para se designarem coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a clareza 

da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. 
Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes 
outra, para aplicá-los á doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de 
anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que 
acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Não se segue daí, 
porém, que creia na existência dos Espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. 
Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que 
vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o 
sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente 
inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, 
que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material 
com os Espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do Espiritismo serão os espíritas, 
ou, se quiserem, os espiritistas. 

Como especialidade, O Livro dos Espíritos  contém a doutrina espírita; como 
generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a 
razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras Filosofia espiritualista. 

 
Livro dos Espíritos, Introdução, item I. 
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DOMINGO 07/10/07 – 15:30h - R$ 4,00 
Incluindo refrigerante.  

 
           O DIV vai exibir neste festival o filme: E SE FOSSE VERDADE? O ritmo intenso 
da vida da médica Elizabeth preocupa seus amigos e familiares. A jovem trabalha dia e 
noite e tanto cansaço culmina num grave acidente, que a faz entrar em coma. O filme se 
desenrola com a médica acordada, espiritualmente. Uma bela comédia que nos levará a 
refletir sobre sérias questões como a eutanásia, experiência de quase morte, sobre a 
mediunidade, do Universo de oportunidades que o Pai nos oferece e que não aproveitamos. 
Você já tem respostas para estas indagações? Ainda acha que a Eutanásia é um direito do 
doente? Que o doente não pode lhe ouvir? Venha assistir ao filme conosco. Logo após a 
exibição serão respondidas questões formuladas pelo público, á respeito do tema exibido. 
Toda arrecadação do filme será destinada à Rádio Rio de Janeiro. Mais informações em 
nossos murais ou pelo divcelv@yahoo.com.br. 

 
Traga a família, convide os amigos e venha tirar suas dúvidas. Ao 

término do filme esclarecimentos à luz da Doutrina Espírita, no formato 
de perguntas. 

Crianças até 12 anos não pagam – haverá atividades para elas! 
 
 
 
 

 

 

Biblioteca & Sala de leitura 
 

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

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

 
 “O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar” 
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��������   AGENDA DO CELV 

Consulte também nossos murais. 

 

 

���� 60 anos de Mocidade Espírita do CELV  
Neste mês, a Mocidade E. Ezequiel comemora mais um ano de evangelização e, 

convidamos a todos para estar nesta confraternização. Convidamos Ivete Zampa e o 
coral do Grupo Suave Entardecer. A confraternização acontecerá no sábado, dia 22/09, 
às 17h.   
 

���� Delícia de almoço 
Parabéns a toda equipe do DEE pelo delicioso almoço servido no dia 19/08. Nossas 

cozinheiras estão de parabéns. Passamos uma tarde maravilhosa, num clima de Paz e 
alegrias! Agradecemos também a todos que direta ou indiretamente contribuíram para que 
ocorresse mais esta bela confraternização no CELV.  

 

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

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

 No mês de setembro, os encontros serão nos dias 07 e 21/09, sempre às 08h. Se 
você não pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o companheiro 
Elson para maiores informações.  
 

���� DOM – Departamento de orientação mediúnica 
� Estudos Mediúnicos 

Quartas-feiras 

12 de setembro - 2ª Apostila de Estudo da Mediunidade - mod, 7 roteiro 3- Terapia das 
obsessões – pág. 467- itens 1 a 3 Responsável: Angela / Aux. Lia 

20 de setembro – Idem, itens 3.2 a 3.4 - Responsável: Lia / Auxílio: Angela 
 
���� Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 

• Doações: Agradecemos pelas doações de julho/2007: 358 kg de alimentos, 839 peças 
de roupas, 28 cobertores e edredons, 60 pares de calçados, 14 bolsas / cintos, 228 
materiais de higiene e limpeza, outros donativos: 02, e R$ 242,00 em doações em 
espécie. No bazar foram arrecadados R$ 712,50 

 
� Agradecimentos: Campanha do Agasalho/2007 

O DAPSE/CELV agradece a todos que colaboraram com as doações para a campanha do 
agasalho. 
 

� Encontro de Voluntários: Para você que é voluntário do DAPSE, ou que deseja ser 
um, convidamos para o 2º Encontro de Voluntários do DAPSE/CELV que será 
realizado no sábado, dia 08/09, das 09h às 12h. Sua presença é muito importante! 
Participe. 
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Campanha 2007 para as Gestantes 
Como acontece todo final em todo final do mês de novembro, o CELV promoverá um 

Encontro Fraterno com todas as gestantes participantes do ano de 2007, do Grupo de 
Apoio as Gestantes, ocasião em que serão distribuídas cestas contendo produtos de higiene 

(toalha de rosto e banho, sabonetes, creme dental, shampoo, talco, etc...). 
 Este ano serão distribuídas em torno de 50 cestas. Aqueles que estiverem 
interessados em colaborar com qualquer produto da cesta, poderão entregar suas doações 
a partir de agosto, até meados de novembro, em nome do grupo das Gestantes / DAPSE. 
Antecipadamente agradecemos a colaboração de todos! 

 
 

 

 
NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

 
���� XVII Confraternização Espírita do RJ 
 Vai acontecer do dia 26 a 28 de outubro, mais um encontro de confraternização do 
Movimento Espírita do Rio de Janeiro, o evento é bi anual, e este ano terá como tema “O 
Livro dos Espíritos: 150 anos iluminando consciências”, o local será no Palácio 
Quitandinha, em Petrópolis, e as inscrições já começaram, e vão até o dia 15 de setembro. 
Mais informações você pode adquirir no tel. da CEERJ – 2224-1244 / 2224-1553, no site 
www.ceerj.org.br, pelo endereço diretoria@ceerj.org.br.  

Você também pode obter informações em nossos murais e pelo 
divcelv@yahoo.com.br. Se você pode ir, vai se preparando e participe...Sairá um grupo aqui 
do CELV. Divulgue. 

����  XIII Bienal do Livro do RJ 
Vai acontecer do dia 13 e 23 de setembro, mais uma Bienal do Livro no Riocentro. E o 

livro espírita estará sendo muito bem representado. A FEB este ano estará em um estande 
com dois andares, com uma série de atividades, agenda de autógrafos e atividades 
infantis...Haverá outras editoras espíritas no evento. 

����  Rádio Rio de Janeiro – 36 anos 
Ajude a Rádio a continuar no ar! Procure nossa secretaria para mais informações de como 
você pode ajudar.  “Divulgar os postulados cristãos-espíritas e propugnar pela educação, 
cultura e formação moral e ética do ser humano”. 
���� Endereços do Movimento Espírita  

• C. E. Casa de Miguel – Rua Daniel Santos, 157 – Monteiro - Guaratiba 
• Associação Filantrópica Cristâ E. Ismênia Ribeiro – Travessa Aurora, 52 – 

Areia Branca / Santa Cruz 
 
���� Instituições aniversariantes 

• Associação Divulgadora do Livro Espírita – 06/09/1971 - 36 anos 
• C. E. Apostolo do Bem – 08/09/1965 – 42 anos 
• C. E. Prece aos Sofredores – 23/09/1947 – 60 anos 
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VENHA PARA O NOSSO CLUBE 

Clube do livro espírita “Os Mensageiros” 
 

SETEMBRO 
• OBSESSÃO E CURA (romance) 
Carlos A Baccelli / Inácio Ferreira 

 
• CHRISTOS (estudo bíblico) 

José Carlos Leal 
 

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

 
 

 

 

 

MENSAGEM MEDIÚNICA 
 
A vida é um jardim florido onde insistimos em enxergar apenas os espinhos, sem 

observarmos as flores que se destacam nos extremos dos caules. E, assim, insistimos em observar 
os defeitos do próximo, ocultando de nossos olhos suas virtudes. 

Sofremos porque buscamos. 
A vida é bela, a Lei de nosso Pai é justa. Sofremos porque insistimos em tentar derrogá-la 

em nosso favor, digo favor porque nos achamos certos, embora não vemos que a certeza, o certo, o 
legal, o justo, o bom, é o caminho que Deus nos traçou. 

Não julguemos nosso Pai, nem nossos irmãos. Julguemos sim, a nós mesmos. Sejamos nosso 
próprio juiz. Mas, para julgarmos, necessário se faz sabermos o certo e o errado. Primeiro, 
buscando aprender a ouvir, para depois analisar. Só assim, com a razão, o bom senso e através da 
humildade pararemos de procurar, de buscar os espinhos. 

Abramos nossa visão para as coisas belas da vida. 
Toquemos nas flores e receberemos perfume. Toquemos nos espinhos e receberemos dor. 

Enalteçamos as virtudes, auxiliando ao próximo, e receberemos amor 
 
Julguemos, acusemos e receberemos sofrimento. 
Paz, muita paz é o que rogo ao Pai a todos os irmãos em Cristo. 
 

Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 08/02/2005. Médium Roberto Maia 
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REUNIÃO DE TRABALHADORES – 30/09/2007 – 14:30h 

CELV - 87 anos de trabalho, estudo e amor! 
E daqui a 10 anos? Qual a parte que me toca? 

Vamos discuti-la? Sua presença é muito importante! 
 
 
 
 
 
Dicas de sites espíritas 

• www.espiritismo150anos.org.br (site dos 150 anos) 
• www.ceerj.org.br (Conselho E. do RJ) 

• www.polo6e16.org.br (notícias espíritas de nossa região) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente: 
Diretor: Nivaldo Dias 

Redação: Marylin Oliveira, Luciano Ribeiro e Consuelo Ferreira. 
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