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• Reuniões Públicas e Passes
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

• Reuniões Mediúnicas (privativas)
Terças-feiras – 9 e 20h.
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Educação Mediúnica (privativa)
Segundas- fe i ras  –  9h e 20h.

• Estudos Mediúnicos (quinzenais)
Quartas- fe i ras – 20h.

• Assistência Espiritual
Quar tas - f e i ra s  –  9h .
Quintas - fe i ras  –  20h.

• Grupo de Apoio às Gestantes
Terças-feiras – 14h.

• Grupo Suave Entardecer (atividades para a 3ª Idade)
Terças-feiras – 08h (música, reflexões, artesanato).
Quartas-feiras – 09h (alfabetização para adultos).
Quintas-feiras – 15h (pintura e artesanato).

• Evangelização Infantil & de Pais
Sábados – 15h.

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

• Evangelização da Juventude
Sábados – 17h.
Domingos – 9h.

• Iniciação ao Espirit ismo
Domingos, Segundas e Quintas-feiras – 9h.
Quar tas  e  Sextas - fe i ras  –  20h.

•  GELCO – Estudo dos Livros da Codificação
Segundas-feiras – 20h.

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

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

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL

Na vida de qualquer ser humano é muito importante e relevante o papel da religião, uma
vez que ela dá bases de sustentação moral, ao mesmo tempo em que liga a criatura ao seu
Criador. É ela quem proporciona coragem, consolo, esperança, paz, e outras virtudes difíceis de
se encontrar em outro local, para não dizer impossível.

Dentro desse contexto, encontramos os jovens que, vitimados por bombardeios morais da
sociedade, da mídia, da família muitas vezes despreparada, vagueia pelo mundo muitos deles
sem rumo certo. E, obviamente, aqueles que estão num rumo certo são, invariavelmente, segui-
dores de alguma religião.

Allan Kardec, o ilustre professor que no século dezenove codificou o Espiritismo, já afirma-
va que a religião e a ciência são as duas poderosas alavancas do progresso da humanidade. E,
se as duas são de Deus, devem andar uma em conformidade com a outra, pois se elas se
chocassem nos seus princípios, uma deveria estar em erro e a outra em acerto, e se Deus não
erra e criou as duas, então, devem caminhar de comum acordo.

A Doutrina Espírita, portanto, sendo a religião mais perfeita da humanidade exatamente
porque faz a ponte entre essas duas alavancas do progresso, induz a criatura a um comporta-
mento moral-cristão em todas as fases de sua vida. E se todas as idades são propícias para um
comportamento cristão, é necessário investir-se muito na evangelização, por isso que, preocu-
padas com essa realidade, as Casas Espíritas possuem suas tradicionais escolas de evangelização
infanto-juvenil, nas quais as crianças e os jovens tomam desde cedo contato com Jesus, dando
continuidade a um trabalho que, se possível, deveria vir desde o berço, dentro do lar com
iniciativa dos próprios pais.

Como é belo e gratificante podermos ver rostos tão jovens e tão dedicados ao ideal da Nova
Era. Jovens que ainda em pleno desabrochar de suas aptidões, possuem uma aptidão em
comum: o bem ao próximo. Que se reúnem para orar, estudar, ajudar, trabalhar, sendo fiéis aos
reais objetivos da reencarnação.

Ao participarmos ativamente do XIX EMECGRAN (Encontro das Mocidades Espíritas de
Campo Grande), que se realizou no último fim de semana de julho, refletimos como a vida
pode ser rica de fraternidade e pureza, irmandade e amor, vivenciados nos rostos de jovens e
crianças felizes servindo a Jesus. Sem dúvida que nosso mundo seria muito diferente se toda a
juventude, e não apenas uma fração dela, tivesse a oportunidade de estar neste ideal. O ideal
do Cristo. O ideal da Doutrina Espírita.

A tarefa é de todos nós.
 Eduardo do Couto Ferreira

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

VISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNASVISITAS EXTERNAS     ((((( ParticipeParticipeParticipeParticipeParticipe)))))

O Departamento de Divulgação convida:

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

Domingo 05/10/08 – 15h 30min
Convites em nossa Livraria por R$ 4,00

Incluindo refrigerante
(Em breve divulgaremos o nome do filme)

Homenagem do DIJ/CELV aos papais, em agosto.
Teve teatro, música, confraternização com muita alegria!

RÁDIO RIO DE JANEIRO
37 Anos

Divulgando
o Espiritismo
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Parabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessaParabéns pra você, nessa
data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .data querida.. . .

Feliz aniversário... Que a alegria seja
uma constante em sua existência. Afinal, a
vida se torna mais prazerosa quando se tem
“Alegria de viver”. Muita Paz!

Setembro
01  -  Rosane de Souza A. Peixoto
03  -  Heleni Maria Paulo da Silva
05  -  Andrés Gabriel Vogel Artenie
05  -  Neiva Jardim P. dos Santos
07  -  Celso Resende de Almeida
07  -  Francisca Rodrigues dos Santos
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
15  -  Jarbas Benac
18  -  Marylin da S. F. de Oliveira
19  -  Elizabeth Rosa Bard
20  -  Cenyr Arnaldo de Araujo
20  -  Ingrind Schmidt Tagomori
20  -  Carlindo Angelo Cardoso
23  -  Maria Noemi Vieira B. Bezerra
25  -  Maria Lúcia Gonçalves Mariano
25  -  Vicentina Antonia R. de Freitas
26  -  Rizete Viana de Carvalho
27  -  Rafael de Oliveira Boulhosa
28  -  Antonio Ferreira Evangelista
28  -  Ivonete Coelho Belo
28  -  Antonio Carlos da Silva Nogueira
28  -  Márcia Renata G. Moreira de Aguiar
30  -  Fábio do Couto Ferreira

tir essa é a sua chance. A cativante Yasmim
entrevistou Honório de Abreu, Raul Teixeira,
Gerson Monteiro, Arnaldo Rocha e Wagner
Paixão, que conversam sobre esse tema ainda
tão mistificado, mas que é uma faculdade ine-
rente ao homem, conferida sem distinção. As-
sista e tire suas dúvidas com os entrevistados.

EXIBIÇÕES: terças-feiras
dias 09/09 e 23/09

Sala 01 – 20h – Entrada gratuita –
Convide os amigos.

 CELVINHO e sua dica de leitura
“O Elogio da abelha” esta

é a obra que completa a “Cole-
ção a Vida Fala”. Dedicadas aos
nossos pequeninos, trazem li-

ções morais e belíssimas figuras para colorir,
de nosso saudoso Chico Xavier.

“O Elogio da abelha” destaca alguns valo-
res morais necessários à formação da criança.
Trata da importância do trabalho, da humilda-
de e da valorização do indivíduo pelas suas
qualidades e não pela sua aparência física.
Sugere vários comportamentos cristãos que
devemos ter para a conquista das alegrias do
Espírito. Essa bela lição foi extraída da coleção
A Vida Fala. Livro
 “Evangelize, desperte consciências, não se

intimide... coopere com Jesus”

Sugestão de Leitura
Continuando nossa sé-

rie de livros psicografados
por Divaldo Pereira Fran-
co, apresentamos este mês
o livro Jesus e o Evange-
lho – À luz da psicologia
profunda, pelo nobre espí-
rito Joanna de Angelis, que
celebrando os dois mil
anos de nascimento de Je-

sus, fez um oportuno estudo sobre a Sua vida
e Sua mensagem.

Em análise cuidadosa apresenta a Sua per-
feita identificação com os dois conteúdos psi-
cológicos do animus com a anima, o que dEle
fez o Ser ideal e modelar para a Humanidade.
Outrossim, projeta luz sobre a sombra coleti-
va e a individual que dominava os Seus dias e
os Seus conterrâneos, gerando dificuldades
para o Seu ministério.

Firmada nas excelentes colocações expos-
tas por Allan Kardec em O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, comenta um item de cada
capítulo desse livro extraordinário da Doutri-
na Espírita, conclamando o indivíduo à mu-
dança de comportamento e de atitudes peran-
te a vida, para entregar-se confiante à constru-
ção da própria e da felicidade geral. Trata-se,
portanto, de um trabalho para reflexões ma-
duras e especiais, que abrirão novos campos
ao entendimento e à razão.

Este livro é editado pela LEAL, tem 224
páginas e está disponível em nossa Livraria.

Fragmentos de Luz...
Nas Mãos de Jesus

As mãos de Jesus guiarão nossas mãos e,
quando a tormenta estiver rugindo por fora,
acendamos a flama da prece e ouviremos
juntos o Senhor de nossas vidas. Calma e
segurança, paciência e fé viva!

Estejamos com o Divino Mestre, tanto
quanto o Divino Mestre está conosco.

Do livro: Mais Luz, Psicografia de
Francisco Cândido Xavier pelo espírito Batuíra

... & Verdade
Poder da Fé

A fé expressa-se mediante a confiança que
o Espírito adquire em torno de algo. Apresenta-
se natural e adquirida. No primeiro caso, é
espontânea, simples, destituída de reflexão ou
de exigência racional, característica normal do
ser humano. Na segunda acepção, é conquista
do pensamento que elabora razões para
estabelecer os seus parâmetros e manifestar-
se.

(...) A fé, no entanto, deve apoiar-se na
razão que perquire, no discernimento que
estabelece as diretrizes comportamentais, a fim
de que não se expresse de maneira cega,
levando ao delírio do absurdo ou à
ingenuidade do período infantil.

A fé amadurece através da conduta que
propõe, coroando-se de segurança pelos
resultados colhidos nos empreendimentos
encetados.

O homem de fé reconhece o limite das
próprias forças e não se aventura em empresas
que lhe podem comprometer a resistência,
levando-o à falência moral. Por isso há um
limite, entre a fé e a ação, que deve ser tido em
conta quando da tomada de decisão ante o
que fazer ou deixar de realizá-lo.

(...) A fé é força que se irradia como ener-
gia operante e, por isso, consegue remover as
montanhas das dificuldades, aplainar as ares-
tas dos conflitos, minar as resistências que se
opõem à marcha do progresso.

Do livro: Jesus e o Evangelho
Psicografia de Divaldo Franco pelo espírito

Joanna de Ângelis

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

Tarde da Arte Espírita & homenagem
no CELV

• Para comemorar os 61 anos da nossa
Mocidade Espírita Ezequiel, o DIJ está
organizando uma tarde de artes, com ofi-
cina de poesias, de pintura, teatro e mú-
sica. O grande homenageado do dia será
o saudoso amigo, e incentivador,
Amadeu Ferreti. O evento será realizado
no sábado, dia 13/09 a partir das 14hs.
Para participar das oficinas será neces-
sário inscrição antecipada, pois há limi-
te de participantes. Mas todos estão con-
vidados a prestigiar as apresentações da
Tarde de Arte.

 Novos Associados
• Celi Vieira da Silva
• Rejane Ferreira da Silva

    Saudamos os novos companheiros (as), e
solicitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,
onde  receberão  um  exemplar  do  Estatuto
do  CELV  e  os esclarecimentos a respeito de
suas contribuições.

AVISO aos nossos ASSOCIADOS
Lembramos aos Senhores Associados

que, de acordo com o Estatuto, o atraso de
12 meses ou mais nas contribuições, volun-
tárias, acarretará na perda da condição de
Associado do CELV.

Colaborem, mantendo suas contribui-
ções e endereços atualizados. O CELV pre-
cisa de todos, agradecemos a compreensão!

 Sala de Vídeo
 Vamos exibir em setembro

o DVD “Mediunidade – uma
janela para a imortalidade”
que tratará sobre um dos prin-

cípios básicos da Doutrina Espírita. A exibição
terá cinco entrevistas que foram realizadas por
Yasmim Madeira no Programa Despertar Es-
pírita, se você não teve oportunidade de assis-
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• Uma pequena homenagem a um
Grande Amigo. O Grupo de Arte Es-
pírita Amadeu Ferreti nasceu de um so-
nho de duas amigas que adoram a arte
espírita e muito envolvidas com este tipo
de trabalho, a música espírita para cri-
anças. Então, inspiradas pela espiritua-
lidade, surge a idéia de montar um gru-
po de Arte Espírita, onde fosse possível
reunir teatro, música, pintura e poesia
espírita. Mas como tudo na vida não é
fácil lutaram, como lutam ainda, para
que se tornasse uma realidade, encora-
jadas por uma força maior, foram em
frente com este Projeto, quando surgiu
o Grupo de Teatro, e, como um estalar
de dedos, o nome Amadeu Ferretti apa-
receu, ficamos muitos felizes com a
idéia, porém muito receosas, por ser
quem o nosso amigo era aqui, alegre,
espontâneo, adorava proclamar, recitar
poemas e poesias de forma belíssima,
um dos co-fundadores da Mocidade
Espírita de nossa Casa, mas como ins-
piração a gente não pode abrir mão, o
Grupo de Arte Espírita fez esta singela
homenagem ao nosso amigo, colocan-
do o seu nome no Grupo, por isso, sa-
bemos que é uma grande responsabili-
dade, mas com a ajudinha dele, tenha-
mos a certeza que tudo será encami-
nhado a seu curso...(Fernanda Portugal)

DIJ – Depto de Infância e Juventude
7º Encontro da Família / CELV – No

sábado, dia 06/09 às 15h, convidamos a com-
panheira Heloisa Helena para conversar
conosco sobre Família e Espiritismo. O Gru-
po de Pais se reúne aos sábados, sempre às
15hs, com o objetivo de dialogar, trocar expe-
riências, abordando temas em torno da famí-
lia. Coopere com Jesus e traga as crianças!

Convite para voluntários: DMM
Ficamos muito contentes por encontrar

sempre nossa Casa Espírita limpinha e
cheirosa. Agradecemos à equipe dedicada e
caprichosa do Depto de Multimeios, que, às
sextas-feiras, com muito carinho, deixa tudo
limpinho.

Se você deseja ajudar a esta equipe, na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os
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 05 e 19/09,
sempre às 08h.

 Inclusão digital
O Projeto ainda está em andamento, e

estamos precisando de computadores e peri-
féricos para completar este empreendimento,
só não precisamos mais de impressoras. As
doações podem ser feitas em qualquer dia de
reunião aos cuidados do DIV.

 Devolução de livros/fitas
A Biblioteca do CELV pede aos seus asso-

ciados, que se encontram com livros, Dvd‘s e
Vhs emprestados ,fora do prazo para devolu-
ção, que, por favor, regularizem sua situação.

Lembramos aos Associados da responsabili-
dade de cumprir com os prazos, para que to-
dos tenham a mesma oportunidade de usu-
fruir dos empréstimos.

 Avisos do DAPSE – Depto de Assis-
tência e Promoção Social

• Agradecemos aos Srs. Associados e
freqüentadores do CELV pelas doações
de julho/ 2008: 373 kg de alimentos,
1044 peças de roupas, 87 pares de cal-
çados, 31 bolsas / cintos, 274 materiais
de higiene e limpeza, 09 cobertores/col-
chas, outros donativos: 37, e R$ 210,75
em doações em espécie. No Bazar fo-
ram arrecadados R$ 642,60.

• Para as gestantes foram doados 149
itens, entre: fraldas, roupinhas,
sapatinhos de bebê, etc.

• Campanha 2008 para o Grupo de
Gestantes. Como acontece todo final
do mês de novembro, o CELV promo-
verá um Encontro Fraterno com todas
as gestantes participantes do ano. Na
ocasião será distribuída uma “pequena
cesta de natal” contendo algumas gulo-
seimas, para adoçar a sua noite, suges-
tão de produtos: creme de leite, leite
condensado, etc.

Aqueles que puderem colaborar com qual-
quer produto da cesta, poderão entregar suas
doações até a primeira quinzena de novem-
bro, em nome do grupo das Gestantes /
DAPSE. Antecipadamente agradecemos a co-
laboração de todos!

 Grupo de Estudo dos Livros Comple-
mentares

Para quem está estudando ou já terminou
o GELCO ou o ESDE, convidamos para estu-
dar as excelentes obras literárias, ditadas pelo
espírito Manoel Philomeno de Miranda, às
terças-feiras, no horário das 18h às 19h30min.
Busque informações com a equipe do DAD,
ou com os coordenadores: Ivete Zampa e
Wanderley (cantina). Não perca esta oportu-
nidade.

JOVENS, EXISTE UM GRUPO LHES
ESPERANDO... Participem!

61 anos de MOCIDADE
ESPÍRITA EZEQUIEL

Você escolhe: sábados às 17h
ou domingos às 09h.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

 Encontro Estadual de Coordenadores
de ESDE

Vai acontecer no domingo, dia 21 de se-
tembro de 2008, o 8º Encontro, que  este ano
tem como tema: “Contribuição do ESDE na
edificação de um mundo melhor”,e tem como
objetivos: refletir sobre as bases doutrinárias
das atividades espíritas direcionadas para o

ESDE; as condições essenciais do coordena-
dor de ESDE; a estrutura da metodologia do
ensino do ESDE e dinamização na condução
de grupos de ESDE e a importância da utiliza-
ção de atividades extraclasses  como recurso
no ESDE.

O Encontro é direcionado aos Coordena-
dores de ESDE, aos Dirigentes do DAD e aos
Presidentes das IE. O local será no Colégio Mili-
tar – Tijuca, das 08h às 18h. Maiores informa-
ções na CEERJ ou www.educacaoespirita.net

“Estudemos o Espiritismo e melhor vive-
remos o Cristianismo”.  Bezerra de Menezes

 Ajude a Rádio Rio de Janeiro a
continuar no ar!

A Emissora da Fraternidade, assim cha-
mada carinhosamente, precisa da ajuda de
todos os espíritas para se manter no ar, pro-
cure os dirigentes de sua Casa Espírita para
informações de como ajudar;em nossa Livra-
ria temos recibos para doações voluntárias.
Mais informações pelo tel. (21) 3386-1400 /
www.radioriodejaneiro.am.br / freqüência
1400kHz AM.

 Encontro Estadual Espírita de Divul-
gação

Vem aí o III ENED a ser realizado no 36º
CEU/CEERJ, dia 14 de setembro de 2008 –
das 10h às 18hs, no Colégio Getúlio Vargas,
Rua 154, número 783 - Laranjal - Volta Re-
donda.

O Encontro é direcionado aos divulgado-
res das Casas Espíritas e aos interessados, o
tema deste ano será: “Veículos da Comunica-
ção para a Divulgação do Espiritismo. O que
faria Kardec, que nós ainda não fazemos?”
além da conferência de Carlos Augusto
Abranches, haverá 15 oficinas.

Dirigentes e Coordenadores interessados,
organizem suas caravanas, maiores informa-
ções no CEERJ / 2224-1244 (Mozart Leite -
Diretor da Área de Divulgação) ou entre em
contato conosco div.celv@yahoo.com.br,
estamos organizando uma caravana com ou-
tras Casas Espíritas. (Marylin Oliveira)

 Vade Mecum Espírita
A 7ª edição deste Vade Mecum está esgo-

tada há alguns anos. Mas você pode acessar
pelo site www.vademecumespirita.com.br e
pesquisar, ele foi atualizado recentemente.
No site estão catalogados 2543 assuntos,
584 obras espíritas, organizadas em ordem
alfabética. Se algum companheiro tiver esta
última edição que, por favor, nos procure
na Livraria, com a Cleusa, Consuelo ou Ma-
ryl in ou ainda pelo email do CELV-
div.celv@yahoo.com.br.

 Encontro das Escolas de Evangeliza-
ção de Campo Grande

Vem aí o Encontrão-EPE que vai reunir
pais e evangelizadores do 28º CEU para
conversarmos sobre a importância da família.
Procure informações em nossos murais ou
com o Depto de Infância e juventude. O
encontro já está marcado para o dia 19/10/
08, local ainda a definir.
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 Venha para nosso Clube
• Clube de arte - Em setembro, o brinde

do Clube será o livro “Enfoques Doutri-
nários 2”, o autor, Danilo Vilella oferece
novas reflexões a cerca das obras bási-
cas da Codificação. Você pode adquirir
o brinde deste mês, ou de outros meses,
por apenas R$ 15,00 cada, bastando en-
comendar. Procure a Livraria de nossa
Casa.

• Clube do livro – para setembro os li-
vros são: 1ª opção Carandiru – um de-
poimento póstumo / Renato Castellani
(relatos). 2ª opção Viva com vitalidade /
Gibson Bastos (orientação). O valor de
contribuição é de R$ 10,00.

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV funciona na Sala

02, e abre todos os dias de Reu-
nião Pública. O cadastro é to-
talmente grátis. Precisa apenas
de uma foto, cópia de endereço

e telefone para contato.
“O livro é um Mestre silencioso, que

ensina sem cobrar”

 Instituições aniversariantes de setem-
bro & endereços

• 06/09/1971 – Ass. Divulgadora do
Livro Espírita. Est. do Realengo, 984 –
Padre Miguel – 37 anos

• 08/09/1965 – C. E. Apóstolo do Bem.
Rua Gabriel Bernardes, 30 – Santa cruz
– 43 anos

• 22/09/1993 – C. E. Alvorada Nova.
Rua do Governo, 1040 – Realengo –
15 anos

• 23/09/1947 – C. E. Prece aos Sofredo-
res. Rua dos Tintureiros, 341 – Bangu –
61 anos

• 30/09/1956 – Ass. E. Pedro Ernesto.
Rua Temístocles Sávio, 73 – Mag.
Bastos –  52 anos

Dicas de sites espíritas
• www.fundacaodorina.org.br (livros espíritas
para cegos)

• www.ccdbm.com.br (central de
curativos/Curupaiti)
• www.amebrasil.org.br (Associ-
ação Médico E. do Brasil)
• www.eqm-brasil.org (C. de
referencia em Experiências de
quase morte no Brasil)

• www.abrape.org.br (Associação B. dos Psi-
cólogos Espíritas)

Um toque musical
“A música é alimento para o es-

pírito. Cante qualquer coisa, cante
desafinado, mas cante! Cantar dilata
os pulmões e abre a alma para tudo

de bom que a vida tem a oferecer. Se insistir em
não cantar ao menos ouça muita música e dei-
xe-se absorver por ela.” João Roberto Gretz

Minha sugestão de CD é “A voz e a can-
ção”, do Ariovaldo Filho, produção do Clu-
be de Arte do Lar Fabiano de Cristo.

MENSAGEM MEDIÚNICA
Caminho, Verdade, Vida.

Caminhos de passos se-
guros de quem confia e não somente tem
fé. Caminhos de passos firmes de quem
sabe que nunca está abandonado na ver-
dade. Daquele que nos inspira a seguir
confiantes. Confiança de que tudo passa,
tudo se transforma em algo bom, algo que
nos beneficia e traz luz a nossa vida.

Vida que recebemos para progredir e
prosperar na luz do Senhor, amigo verda-
deiro de todas as horas. Que nosso irmão,
que é o Caminho, a Verdade e a Vida nos
abençoe.

Médium Marilene Soares- Reunião
mediúnica em 12/06/08

Ariovaldo, assim como tantos do Movimen-
to Espírita, tem muita história para contar e
muitas músicas para cantar. As músicas deste
CD são suaves e muito bem pautadas na
Doutrina Espírita, o que, não raro, nos auxili-
am em palestras, quando desejamos ilustrar
melhor o tema que estiver sendo abordado.

Neste CD, na música “A voz e a canção”,
composta por Eduardo Barreto, em
homenagem a Ariovaldo e Marielza Tiscate,
estes dois cantam em uníssono, transmitindo
uma paz profunda. Toda esta obra é de uma
qualidade ímpar; e que Deus continue aben-
çoando Ariovaldo e a equipe que produziu
estas faixas de luminosidade espiritual. (Erika
Ferraz Ueoka - C. E. Luz e Caridade de Santa
Cruz)

“O genuíno amor à Pátria, longe de
ser demagogia, é serviço proveitoso

e incessante”.
André Luiz (Conduta Espírita)

Quer falar conosco, tem sugestões
ou dúvidas? Cadastre-se

para receber nosso informativo
e as notícias do Movimento Espírita.

 div.celv@yahoo.com.br

Ao adquirir qualquer produto da Livraria da Casa Espírita você está
contribuindo para aquela Instituição! Compre livros em sua Casa Espírita.

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

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro

07 Egoísmo. Sônia Maria Marylin Dora
LE, Q. 913 a 917. Maria Luiza Oliveira Rosa

14 O mandamento maior – fazermos aos outros Creusa Branco Allan de Edson
o que queiramos que os outros nos façam. William Bastos Souza Junior
Parábola dos credores e dos devedores.

21 Ciclo de Palestras: “Em defesa da vida.” Ricardo Delamari Ivone -
Wanderlei Lima Maria -

28 Juventude com Jesus e Kardec. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
01 Sorte das crianças após a morte. Eduardo Jr. Maria Mônica

LE, Q. 197 a 199. Ana Eller Cecília Barbosa
08 Nem todos os que dizem senhor... Sônia D’Oro Maria Severino

EsE, Cap. XVIII, itens 6 a 9. Jandira Amorin Isabel Francisco
15 Intercâmbio. CEGE Dora Josélia

Tema Livre. Lourdes Jordão Rosa Santos
22 Ciclo de Palestras: “Em defesa da vida.” Jorge Camacho Francinete -

Ivete Zampa Costa -
29 Sexo nos espíritos. Orandir Pereira Dalva Irani

LE, Q. 200 a 202. Nair Dragon Correa Machado

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
03 Influência do espiritismo no progresso. Denise Neves Alan -

LE, Q. 794 a 802. Creusa Branco Faria -
10 Caracteres da perfeição.  Nilbe Brilhante Eduardo Dener

EsE, Cap. XVII, itens 1 e 2. Alan Faria Couto Moreira
17 Igualdade natural. Desigualdades das aptidões. Luciano Duarte Marilene Edson

LE, Q. 803 a 805. Nadja de Castro Soares Junior
24 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida.” Ricardo Delamari Creusa -

Marilene Soares Branco -

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
04 Não são os que gozam saúde que precisam Wanderlei Lima Magali Maria

de médico. Andrés Gabriel Brumatti Cecília
EsE, Cap. XXIV, itens 11 a 12.

11 Necessidade do trabalho. Limite do trabalho. Ana Paula Diana Maria
Repouso. Inês Marques  Hasler Inês
LE,Q. 674 a 685.

18 Coragem e fé. Magali Brumatti Erli -
EsE, Cap. XXIV, itens 13 a 16. Wanderlei Lima Dimas -

25 Ciclo de Palestras: “Em defesa da vida.” Eduardo Jr. Andrés -
Ivete Zampa Gabriel -

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
05 Parábola do semeador. Jânio Darkson Célia Cláudia

EsE, Cap. XVII, itens 5 e 6. Alberto Milhomens Evangelista Costa
12 Fatalidade. Osmar Fernandes Ingrind Ana Maria

LE, Q. 851 a 867. Marilene Soares Tagomori  Sanches
19 O Dever. Milton Tagomori Erli Lia

EsE, Cap. XVII, item 7. Célia Evangelista Dimas -
26 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida.” Márcia Cavaco Alan -

Ingrind Tagomori Faria -


