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

Quando adentramos à uma Casa Espírita pela primeira vez, somos levados por motivos os
mais variados. Às vezes uma doença, um problema de saúde, o convite de um amigo, conselho
de alguém, interessados em conhecer a Doutrina, ou por simples curiosidade, o mais importante
é que fomos encaminhados a ela por Deus.

O que nos acontece em vida é fruto de nossas opções, escolhas que fazemos por intermédio
do livre-arbítrio pertinente a todas as criaturas. No entanto, os acontecimentos mais marcantes da
existência, ou seja, aqueles que a influenciarão, enquanto estivermos em romagem terrena, são
programados pela divindade. O Centro Espírita, como templo vivificante e ativo da mensagem de
Jesus, torna-se, nos dias atuais, o porta-voz da Terceira Revelação, e aqueles que neles nos
encontramos como trabalhadores ou simples freqüentadores, guardamos conosco a
responsabilidade de vivência e exemplificação dos postulados gravados na consciência, a
corroborar a crença manifestada nas obras de ensinamentos vivos e pulsantes. Razão pela qual
nossos atos e modo de viver modificam-se com o passar do tempo, na transformação moral para
melhor, operada na conduta diária. Não se trata de obrigação ou imposição, porém de natural
conscientização e inevitável conseqüência do ideal abraçado. Narram as tradições evangélicas o
fato de todos aqueles que vissem Jesus ou ouvissem sua pregação, nunca mais o esqueceriam, e,
doravante, nunca mais seriam as mesmas pessoas. Pelo simples motivo de ser a sua a palavra da
verdade. O conteúdo diamantino das lições evangélicas, o doce e penetrante olhar, ou ainda a
voz comovedora e profunda faziam vibrar fibras antes adormecidas, a induzir as criaturas humanas
no serviço do idealismo de que era portador. Tornar-se um ser de bem, espalhar a caridade,
cultivar esperança e fé tornavam-se atitudes comuns daqueles que com ele conviviam.

Hoje, aqui, a Casa Espírita fala por Jesus. Não nas pessoas, tão falhas e falíveis como em
qualquer parte do mundo, mas na riqueza do ensino e grandeza dos princípios majestosos
apresentados. Torna-se imprescindível a conversão em agentes multiplicadores, a fim de a
sociedade entender a necessidade de sua transformação, e de os Espíritas nos identificarmos
não somente na condição de ouvintes e beneficiados, mas também de quem beneficia, quem
ajuda, espalhando o bem e a verdade.

Ao adentrarmos, portanto, a uma casa religiosa, especialmente numa instituição espírita,
assumimos um compromisso com Jesus. Cumpre-nos vivê-lo intensamente, dando o melhor
de nós como agentes divulgadores pelo trabalho e ação constantes e incansáveis no bem
comum.

Eduardo Ferreira

O Departamento de Divulgação convida para:

9º Festival de Pipoca Beneficente
Em prol da Rádio Rio de Janeiro

Domingo 04/10/09 – 15h 30min
Convites em nossa Livraria por R$ 4,00

Incluindo refrigerante
Sua presença é importante, ajude a Rádio

a continuar no ar!

ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE ESPÍRITA EZEQUIEL – CELV
A Mocidade está fazendo 62 anos, em 2009,

E para comemorar convidamos todos para participar.
Convidamos também o CORENGO e o Coral Suave Entardecer.

Nossa homenagem deste ano será para nossa querida companheira Ivete Zampa,
grande incentivadora da Evangelização e da Arte Espírita.

Dia 12 de setembro,  sábado, a partir das 16h.

Diretoria Executiva do CELV
Presidente: Ivete Zampa de Aquino
Vice-presidente: Ana Maria Rodrigues Eller
1ª Secretária: Cleusa Maria Barbalioli Macedo
2ª Secretária: Suely da Silva Ladeira
1º Tesoureiro: Nivaldo Nogueira Dias
2º Tesoureira: Consuelo Ferreira da Silva
Diretor do Patrimônio: Edson Jose do
Nascimento

Coordenadores dos Departamentos
DAD – Allan de Souza
DAF – Marilene Soares
DAPSE – Ana Eller
DEE – Wanderley Oliveira
DIV – Marylin Oliveira
DIJ – Fernanda Portugal
DMM – Diana Hasler
DOM – Creusa Branco

MENSAGEM MEDIÚNICA

A paz é o tesouro maior a ser buscado
por todos vós, filhos amados. Sigam esse
caminho amoroso e gentil, certos de que a
luz se faz presente entre vós, por intermédio
dos benfeitores espirituais, que aqui vêm,
que o anjo do céu, falar-lhes do mundo
espiritual e calar tudo o que lhes é
contrário.Vede em vós o bem que surge e
se espalha, já a consolar e esclarecer,
abençoar e iluminar. Vinde vós, que desejais
crer, nós estamos convosco!

Muita paz.
Reunião de educação mediúnica 24/08/09,

recebida por Eduardo

• 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.

• 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 da Família
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas e Sextas-feiras – 20h.
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
Domingos – 10h30.
Segundas-feiras – 20h.

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

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

• EADE - Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
Sábados – 17h (Quinzenalmente).
Quartas-feiras – 9h (Semanalmente).

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)
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“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO ESPECIALMENTE, PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

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.. . .

“Parabéns pra você, que mereceu renascer,
entre tantos milhões, você mereceu renas-
cer... tenha fé nesta vida e na vida futura
também...”
Setembro

01  -  Rosane de Souza A. Peixoto
03  -  Heleni Maria Paulo da Silva
05  -  Andrés Gabriel Vogel Artenie
05  -  Neiva Jardim Pereira dos Santos
07  -  Celso Resende de Almeida
07  -  Francisca Rodrigues dos Santos
07  -  Maria das Dores Farias da Silva
09  -  Pedro Cesar da Rocha
09  -  Teresa Siqueira Leal
12  -  Irany Machado Franco
14  -  Elizabete de Oliveira Dantas
14  -  Luciano Ribeiro Duarte
18  -  Marylin da S. Fonseca de Oliveira
18  -  Elizabeth Rosa Bard
19  -  Alexsandra Assunção B. de Freitas
20  -  Cenyr Arnaldo de Araujo
20  -  Ingrind  Schmidt  Tagomori
20  -  Tanaly de Farias Cumin
20  -  Ernestina de Souza Silva
20  -  Carlindo Angelo Cardoso
23  -  Maria Noemi Vieira B. Bezerra
25  -  Maria Lúcia Gonçalves Mariano
25  -  Vicentina Antonia R. de Freitas
27  -  Rafael de Oliveira Boulhosa
28  -  Antonio Ferreira Evangelista
28  -  Ivonete Coelho Belo
28  -  Antonio Carlos da Silva Nogueira
28  -  Márcia Renata Gomes M. de Aguiar
30  -  Fábio do Couto Ferreira

são, o que fazem, onde estão e por que os
Espíritos procuram-nos. Sabe-se como se dá a
transição deste mundo para o além, conhece-
se o trabalho dos benfeitores espirituais e en-
tende-se como se opera um planejamento
reencarnatório. A exibição terá 100 minutos.

Orson Peter é escritor e palestrante espíri-
ta. De família espírita, dedica-se com entusias-
mo e dinamismo à divulgação do Espiritismo.
Publica artigos em diversos órgãos da impren-
sa espírita e também em jornais não espíritas,
além de colaborar com diversos sites.

EXIBIÇÕES às terças-feiras,
dias: 15 e 29/09.

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

Local: Sala de Vídeo – sala 01 / CELV.

CELVINHO e sua dica de leitura
A dica deste mês é para o

“Peixinho Azul”, um livrinho
infanto-juvenil com 76 páginas,
que apresenta lições de fundo

moral, tendo em vista despertar o coração in-
fantil para os ensinamentos cristãos. Trata de
temas como vaidade, avareza, inveja, o filho
pródigo e a lei de causa e efeito. Veicula a
mensagem de Jesus alertando para a ilusão
da matéria ante as conquistas eternas do Espí-
rito. Um peixinho muito vaidoso, duas formi-
guinhas invejosas e uma ovelha rebelde são
alguns dos personagens deste livro divertido.
Em meio às histórias encantadoras, o peque-
no leitor encontra lições sábias sobre atitudes
positivas e gestos de bondade.

O autor é Roque Jacintho, militante espíri-
ta, escritor de vários livros infantis.
 “A leitura é o caminho mais importan-

te para a educação da criança”.

 Sugestão de Leitura
“Brasil Coração do mundo, Pátria do
evangelho”

Este livro é “a revelação da missão coleti-
va de um país” como define o Espírito
Emmanuel, que o prefacia. Ditado em 1938
a Francisco Cândido Xavier, nele o autor,
Humberto de Campos, que em obras poste-
riores passou a utilizar o pseudônimo Irmão
X, analisa fatos da História do Brasi l
objetivando demonstrar a missão
evangelizadora da Nação e o acompanha-
mento feito por Jesus do seu processo
evolutivo. A partir de dados colhidos no Pla-
no Espiritual, tece comentários sobre a escra-
vidão, os movimentos nativistas, a Indepen-
dência, a Guerra do Paraguai, o Espiritismo e
o Movimento Espírita no Brasil. Explica a
missão da pátria brasileira como “coração
espiritual da Terra”, evidenciada pela espon-
tânea e enorme acolhida que a Doutrina Es-
pírita, codificada por Allan Kardec, teve em
nosso país, concitando o povo à prática do

Evangelho de Jesus, a fim de irradiar à Hu-
manidade a paz e a fraternidade.

No capitulo I extraímos belíssima passa-
gem: “Mãos erguidas para o alto, como se in-
vocasse a benção de seu Pai para todos os
elementos daquele solo extraordinário e opu-
lento, exclama então Jesus: _ para esta terra
maravilhosa e bendita será transplantada a
arvore de meu Evangelho de piedade e de
amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo to-
dos os povos da Terra aprenderão a Lei de
Fraternidade universal (...). Aproveitaremos o
elemento simples de bondade, o coração fra-
ternal dos habitantes destas terras novas, e,
mais tarde, ordenarei a reencarnação de mui-
tos Espíritos já purificados no sentimento da
humildade e da mansidão (...)”

 Fragmentos de Luz...
Trabalho, trabalho, trabalho...

Não duvidemos disso.
Em todas as situações e em todas as con-

dições o trabalho é a nossa frente.
O caminho é trabalho.
A condução é trabalho.
O companheiro é trabalho.
A palavra é trabalho.
O roteiro é trabalho.
O sinal é trabalho.
O auxílio é trabalho.
A mensagem é trabalho.
A meta é trabalho.
Se as dificuldades aumentam – mais tra-

balho.
Se a calúnia aparece – trabalho maior. Se

o desencanto chega – busquemos trabalho.
Se o desalento ameaça – recorramos  ao tra-
balho.

No repouso preciso guardemos a prece por
trabalho e a meditação por trabalho, no
refazimento do corpo mentalizemos trabalho,
e na solução de todos os problemas tomemos
o trabalho por solução.

Trabalho no bem puro e simples, trabalho
de paciência, trabalho de humildade, traba-
lho de luz.

Tudo trabalha...
Estrelas, mundos, seres e coisas trabalham

e trabalham. Console-nos o trabalho, meu ir-
mão!

Disse Jesus: - “Meu Pai trabalha até hoje e
eu trabalho também.”

Guardemos, pois, fé e alegria, paz e bom
ânimo e trabalhemos sempre.

Do livro: Mais Luz, pelo Espírito: Batuíra,
psicografia de Francisco Cândido Xavier.

... & Verdade
A Elegância do Comportamento (conti-
nuação do mês anterior)

É elegante não ficar espaçoso demais. Não
mudar seu estilo apenas para se adaptar ao de
outro.

É muito elegante não falar de dinheiro em
bate-papos informais.

É elegante retribuir carinho e solidarieda-
de.

Sobrenome, cargo e jóias não substituem
a elegância do gesto. Não há livro de etiqueta
que ensine alguém a ter uma visão generosa
do mundo e a viver nele sem arrogância.

Pode-se tentar capturar esta delicadeza
natural através da observação, mas tentar imitá-
la é improdutivo.

“Louvemos a vida. Fujamos ao mal. Culti-
vemos o bem. Sejamos irmãos, uns dos
outros.”

Associados novos
Lenice Oliveira da Silva Cruz, Luciene

Bahiense Moreira, Luiz Felipe Neris Cardoso,
Nathália Del Rei Leal, Nelson Gabriel dos San-
tos, Patrícia Oliveira da Fonseca, Tayná Seixas
da Silva Oliveira, Vilma Regina Gomes de As-
sis.

Saudamos os novos companheiros, e so-
licitamos que não deixem de comparecer à
Livraria (Tesouraria), trazendo uma foto 3x4,
onde receberão um exemplar do Estatuto do
CELV, e os esclarecimentos a respeito de suas
contribuições. Sejam bem-vindos!

Aviso aos associados
Avisamos aos Senhores associados que,

de acordo com o Estatuto, o atraso de 12
meses ou mais nas mensalidades acarretará
na perda da condição de associado do CELV.
Colaborem. O CELV precisa de todos nós.

Sala de vídeo
Espíritos - Quem são? O que fa-
zem? Onde estão? Por que nos pro-
curam?

Saber quem são os Espíritos, onde estão,
como vivem e como nos influenciam é tema
de grande interesse, pois que também somos
Espíritos. Em palestra proferida por Orson
Peter Carrara, vê-se o autor explicando quem
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A pessoa de comportamento elegante fala
no mesmo tom de voz com todos os indivídu-
os, indistintamente.

Ter comportamento elegante é ser gentil
sem afetação.

É ser amigo sem conivência negativa.
Ser sincero sem agressividade.
É ser humilde sem relaxamento.
Ser cordial sem fingimento.
É ser simples com sobriedade.
É ter capacidade de perdoar sem fazer alarde.
É superar dificuldades com fé e coragem.
É saber desarmar a violência com

mansuetude e alcançar a vitória sem se van-
gloriar.

Enfim, elegância de comportamento não
é algo que se tem, é algo que se é.

Mais do que decorar regras de etiqueta e
elaborar gestos ensaiados, é preciso desen-
volver a verdadeira elegância de comporta-
mento.

Importante que cada gesto seja sincero,
que cada atitude tenha sobriedade. A verda-
deira elegância é a do caráter, porque proce-
de da essência do ser.

Equipe de Redação do Momento Espírita,
com base em mensagem de

Martha Medeiros, Encontrada no site:
www.nuraferretsilveira.hpg.ig.com.br/elegancia.html.

 AGENDA DO CELV
Consulte também nossos murais.

 Grupo de Estudo dos Livros Comple-
mentares - GELCOM

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, médium Divaldo Franco, às ter-
ças-feiras, no horário das 18h às 19h 30min.
O grupo estuda o livro “Grilhões Partidos”.
Ou,

* As obras ditadas pelo Espírito André Luiz,
Médium Chico Xavier, o grupo se reúne aos
sábados, às 16h, o livro estudado no momen-
to é “Os Mensageiros”.

 Novo grupo de ESDE
Em setembro, no dia 17, às 20h, terá ini-

cio mais uma turma de Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita. Quem desejar pode par-
ticipar, os interessados devem fazer sua ins-
crição na Livraria de nossa Casa.

 Avisos: Depto de Assistência e Pro-
moção Social - DAPSE

Agradecemos aos Srs. Associados e
frequentadores do CELV, e lembramos quan-
to são importantes suas doações, para que
possamos atender às 17 famílias assistidas por
nossa Casa.

• Em julho / 2009, recebemos: 407 kg de
alimentos, 1793 peças de roupas, 180 pares
de calçados, 42 bolsas / cintos, 73 materiais
de higiene e limpeza, outros donativos: 77, e
R$ 336,70 - doações em espécie. No Bazar
foram arrecadados R$ 954,90;

• Campanha do agasalho: 44 (coberto-
res/colchas e edredons).

“Quando a caridade é muito discutida, o
socorro chega tarde”.

(Bezerra de Menezes)

 Convite para voluntários: Depto de
Multimeios - DMM

Casa cheirosa, limpinha e organizada, é
isto que nossos queridos voluntários do DMM
fazem por todos nós.

Se você deseja ajudar a esta equipe na
limpeza e manutenção de nossa Casa, os en-
contros sempre acontecem a cada quinze dias.
No mês de setembro, os encontros serão nos
dias 04 e 18/09, sempre às 08h.

 Pedido do DIV aos Grupos de Estudos
Solicitamos a todos os Coordenadores e

Dirigentes de nossa Casa, que, por gentileza,
não utilizem a Biblioteca para reuniões ou en-
contros, durante o período em que ela deve
estar aberta ao público. O horário de funciona-
mento da Biblioteca & Sala de Leitura é sem-
pre antes e após todas as Reuniões Públicas.

As soluções urgentes devem ser coloca-
das sempre para o voluntário de plantão, aque-
le que está escalado, responsável no dia, para
que ele possa avaliar.

 Atenção Coordenadores e Dirigentes:
“Termo de Adesão”

A Diretoria do CELV lembra a necessidade
e obrigatoriedade do preenchimento anual do
Termo de Adesão ao Serviço Voluntário
(conforme Lei do Serviço Voluntário nº 9608
de 18 de fevereiro de 1998). Procurem a Dire-
toria ou peguem as fichas na Livraria, e orien-
tem seus companheiros para o devido preen-
chimento. Lembramos que todos devem assi-
nar o Termo, os antigos voluntários, bem como
aqueles que chegam agora para nos auxiliar. O
termo deve ser atualizado anualmente.

NOTÍCIAS DO
MOVIMENTO ESPÍRITA

  XIV Bienal do Livro do RJ
Vai acontecer do dia 10 ao dia 20 de se-

tembro/2009, mais uma Bienal do Livro, no
Riocentro. E o livro espírita estará sendo mui-
to bem representado. Com uma série de ativi-
dades, agenda de autógrafos, novos lança-
mentos, relançamentos e atividades infantis...
Haverá muitas editoras espíritas no evento,
de todo o Brasil.

 Ajude a Rádio Rio de Janeiro a conti-
nuar no ar!

A Emissora da Fraternidade, assim cha-
mada carinhosamente, precisa da ajuda de
todos os espíritas para se manter no ar, procu-
re os dirigentes de sua Casa Espírita para in-
formações de como ajudar. Em nossa Livraria
/ CELV, temos recibos para doações voluntári-
as. Mais informações pelo tel. (21) 3386-1400
/ www.radioriodejaneiro.am.br  / freqüência
1400kHz AM.

 Doutrina Espírita fará parte das co-
memorações dos 50 anos de Brasília

Em 2010, Brasília comemora 50 anos de
existência. A cidade, que é um marco de
modernidade, celebrará com várias comemo-
rações, e o Espiritismo fará parte deste espe-
táculo. Em reunião com o vice-governador do
Distrito Federal, Paulo Octávio, o presidente
Nestor João Masotti ,e o diretor da FEB João
Pinto Rabelo obtiveram a notícia que o 3º
Congresso Espírita Brasileiro será parte das

comemorações dos 50 anos de Brasília no
ano de 2010. A terceira edição do Congresso
Espírita, que ocorrerá nos dias 16, 17 e 18 de
abril do próximo ano, celebrará o centenário
de Chico Xavier,e já conta com mais de mil
inscritos. Para garantir seu lugar inscreva-se!
www.100anoschicoxavier.com.br e faça par-
te de um marco na história de Brasília e do
Espiritismo.

 Encontro das Escolas de Evangeliza-
ção de Campo Grande

Vem aí o Encontrão-EPE, que vai reunir
pais e evangelizadores do 28º CEU, para con-
versarmos sobre a importância da família. Pro-
cure informações em nossos murais ou com
o Depto de Infância e Juventude. O encontro
já está marcado para o dia 18/10/09, domin-
go, local ainda a definir. Programa-se para
estar conosco neste encontro.

  Venha para o noso Clube
• Clube de Arte - Em setembro, o brinde

será o DVD - Mediunidade uma janela para a
imortalidade - volume 2. São cinco entrevistas
realizadas com pesquisadores do Espiritismo,
Raul Teixeira, Paulo Fructuoso, Juciema de Sá
Roriz, Adriano Almeida e Sérgio Thiesen.

Você pode adquirir o brinde deste mês,
por apenas R$ 18,00 cada. Os brindes dos
meses anteriores poderão ser adquiridos pelo
valor antigo de R$ 15,00, até o término de
nosso estoque.

• Clube do Livro (bimestral) – As op-
ções deste bimestre serão os livros: “Ações
Corajosas para Viver em Paz”, de Raul Teixei-
ra (dissertações). E, “Distante de Deus”,
psicografia de Nadir Gomes pelo espírito Fá-
bio (romance).

Não esqueça de pegar o seu brinde, o jor-
nal Correio Espírita. Valor R$ 12,00 (doze
reais) cada opção.

Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca do CELV

funciona na Sala 02, e atende
todos os dias, antes e após as
Reuniões Públicas, e também

aos sábados, à tarde.
O cadastro é totalmente grátis.

Precisamos apenas de uma foto, cópia
de endereço e telefone para contato.
Visite-nos, são mais de 1000 títulos

para seu conforto e orientação,
Além de revistas, jornais e informativos

espíritas.
“O livro é um Mestre silencioso,

que ensina sem cobrar”

 Instituições aniversariantes & ende-
reços

• 06/09/1971 - Assoc. Divulgadora do Li-
vro Espírita. Est. do Realengo, 984 - Pa-
dre Miguel - 38 anos;

• 08/09/1965 - C. E. Apóstolo do Bem.
Rua Gabriel Bernardes, 30 - Santa Cruz
- 44 anos;

• 22/09/1993 - C. E. Alvorada Nova. Rua
do Governo, 1040 - Realengo - 16 anos;

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

• 30/09/1956 - Assoc. E. Pedro Ernesto.
Rua Temístocles Sávio, 73 – Mag. Bastos
- 53 anos.
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Um toque musical
“A música é a arte que vai mais

direta ao coração”. Lamennais
A dica desse mês vem do nosso

companheiro Alan Faria que nos apresenta o
CD Série -Tocando a Alma.

“O nome já sugere ao que se propõe esta
maravilha - tocar nossa alma e sensibilizar nos-
sos corações! Dez canções instrumentais que nos
elevam o espírito, nos fazem meditar e refletir.

 Músicas extraídas da programação da
Rede Boa Nova de Rádio, uma emissora da
Fundação André Luiz. Excelente para utilizar-
mos no preparo do Culto do Evangelho no
Lar. Para harmonizarmos nossas casas, encher
o ambiente de energias salutares e positivas.
Deixe esse CD tocar sua alma também!”

O CELV ESTEVE LÁ
No mês de agosto, o CELV participou de

algumas atividades do Movimento Espírita:

DIVALDO FRANCO – companheiros, jo-
vens e adultos, se organizaram e estiveram em
vários locais, onde Divaldo esteve, na UERJ,
na CEMA, no 8º Movimento Você e a Paz em
Nilopólis...

EREU 2009 –Dirigentes e Diretoria partici-
param deste importante encontro regional Es-
pírita de Unificação, organizado pelo CEERJ;

ANIVERSÁRIO da Mocidade do CELC/Sta
Cruz – estivemos prestigiando esta Casa Co-
irmã, em tarde fraterna com muita música e
alegrias, onde participaram os jovens daquela
Casa, o CORESC e Ariovaldo Filho;

VI Semana E. de SEROPEDICA – lá tam-
bém estiveram companheiros de nossa Casa,
estreitando laços e fortalecendo a divulgação
da Doutrina que abraçamos.

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

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV em Setembro de 2009
DOMINGO – MANHÃ – 09:00H

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
06 O duelo. Lourdes Jordão William Jeilda

EsE, Cap. XII, itens 11 a 16. Ednelson Gomes Bastos Xavier
13 Deus e o infinito. Provas da Allan de Souza Marylin Edson

existência de de Deus. Andrés Gabriel Oliveira Gomes
LE, Q. 1 a 9.

20 Ciclo de palestras: “Em defesa da Ricardo Delamare Célia -
vida - Doação de órgãos”. Maria Luiza Evangelista -

27 O amor na juventude. DIJ DIJ DIJ

SEGUNDA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
07 Da volta do Espírito à vida corporal. Eduardo Jr. Dalva Severino

LE, Q. 330 a 335. Inês Marques Correa Francisco
14 Estranha moral - “Odiar os pais!” Bete Bard Lourdes Maria

EsE, Cap. XXIII, itens 1 a 13.  Pedro Cezar Jordão Joaquina
21 Ciclo de palestras: “Em defesa da  Jorge Camacho (CEPDM) Francinete -

vida: A Terra pede socorro”.  Ivete Zampa Costa -
28 Prelúdio de volta. Edneide Silva Maria Maria do

LE, Q. 226 a 343. Jandira Amorim Cecília Carmo

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
02 Caracteres do homem de bem. Sebastiana Sales Erli -

Conhecimento de si mesmo. Creusa Branco Dimas -
LE, Q. 918 a 919(a).

09 A fé religiosa. Condição da fé Luciano Duarte Ednelson Fabíola
inabalável. Alan Faria Gomes dos Santos
EsE, Cap. XIX, itens 6 e 7.

16 Felicidades e infelicidades relativas. Osmar Fernandes Marylin Marília
LE, Q. 920 a 933. Marilene Soares Oliveira Amaral

23 Ciclo de palestras: “Em defesa da vida: Nadja de Castro Creusa -
Suicídio - a sombria trilha da ilusão”. Allan de Souza Branco -

30 A parábola da figueira que secou. Ednelson Gomes Alan Erli
EsE, Cap. XIX, itens 8 a 10. e Creusa Branco Faria Dimas

Marilene Soares

QUINTA-FEIRA - MANHÃ – 09:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
03 Diferentes categorias de mundos Jandira Amorim Diana Marília

habitados. Célia Evangelista Hasler Freitas
EsE, Cap. III, itens 3 a 5.

10 Fatalidade. Ivete Zampa Maria Lúcia
LE, Q. 851 a 867. Inês Marques Inês Helena

17 Destinação da Terra. Causas das Sebastião Amorim Ana Fernando
misérias humanas. Magali Brumatti Eller Silva
EsE, Cap. III, itens 6 e 7. -

24 Ciclo de palestras: “Em defesa Cláudia Costa Inês -
da vida: Eutanásia”. Gilésia Pieroni Marques -

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20:00H
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apres. Livro
04 Os obreiros do Senhor. Rosemere Duarte (GECOJ) Cláudia Valquíria

EsE, Cap. XX, item 5. Sebastião Amorim Costa Menezes
11 Deus e o infinito. Provas da Ivonete Coelho Alan Ana Maria

existência de Deus. Nilbe Brilhante Faria Sanches
LE, Q. 1 a 9.

18 Haverá falsos Cristos e falsos profetas. Denise Neves Ingrind -
EsE, Cap. XXI, itens 1 a 8. Célia Evangelista Tagomori -

25 Ciclo de Palestra: “Em defesa da vida: Ingrind Tagomori Célia -
Aborto – conseqüências físicas, e Ivete Zampa Evangelista -
morais e espirituais”. Marilene Soares

 Serviço Espírita de Informações
O Boletim SEI é um instrumento de comu-

nicação criado com o objetivo de divulgar a
Doutrina Espírita. O primeiro número foi pu-
blicado em maio de 1965. Com o tempo, pas-
sou por transformações em seu projeto gráfico
e a circulação cresceu progressivamente. Jaime
Rolemberg de Lima, seu criador e fundador,
também da CAPEMI, do Lar Fabiano de Cristo
e da CAVADI - Casa do Velho Assistencial e
Divulgadora, percebeu que a publicação po-
deria transpor fronteira, surgindo assim às edi-
ções internacionais. O Boletim SEI em Portugu-
ês é também remetido para inúmeros países
onde brasileiros divulgam a Doutrina Espírita.
Sua circulação é semanal para o Brasil, e men-
sal, para o exterior. Se você deseja receber se-
manalmente este Boletim, entre no site e ca-
dastre-se: www.lfc.org.br/sei. O Boletim SEI é
mantido pelo Lar Fabiano de Cristo.

PERANTE A PÁTRIA
“Ser útil e reconhecido à Nação que o afaga
por filho, cumprido rigorosamente os deveres
que lhe tocam na vida de cidadão. Somos de-
vedores insolventes do berço que nos aco-
lhe” André Luiz

REFLEXÃO
Do Brasil pro mundo inteiro

No mês que comemoramos a nossa
independência, lembremos de nossa
missão, mesmo que a descrença habi-
tual, o cinismo rotulado de ironia, o
sorriso em gargalhada estrídula e zom-
beteira tentem diminuir, em nome de
ideologias materialistas travestidas de
espiritualismo e destrutivas em nome da
solidariedade.

“Senhor Jesus, amigo verdadeiro
Hoje sabemos porque estamos no Brasil
Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro
E por amor no Teu Amor nos reuniu.
Por tantas vezes renasci no velho mundo
Em muitas delas por orgulho me perdi
Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo
E deste jeito me afastei tanto de Ti.
Agora estou criança em solo brasileiro
No Evangelho eu encontro a direção
Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro
A começar pelo meu próprio coração.
Reconstruir meus sentimentos
Lutar por dentro pra que eu possa melhorar
Iluminar meus pensamentos
Pelo trabalho, pra que eu possa despertar
Nas terras do Brasil, com as cores do Brasil
Todas as cores cabem no nosso Brasil.

(César Tucci)

Dicas de sites espíritas
• www.100anoschicoxavier.com.br (site

centenário Chico Xavier)
• www.polo6e16.org/sexta (site de

notícias de nossa região)
• www.ceerj.org.br (Conselho Espíri-

ta do RJ)
• www.congressoespirita.ceerj.org (site de

informações congresso de Macaé)

Quer falar conosco, tem sugestões ou
dúvidas?

Cadastre-se para receber nosso informati-
vo e as notícias do Movimento Espírita.

 div.celv@yahoo.com.br


