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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 

IGUALDADE COM AMOR 

Partindo do principio de que fomos todos criados simples e 
ignorantes destinados a perfeição e de que somos todos iguais peran-
te as Deus, precisamos viver este estado de igualdade com amor, rea-
valiando nossa postura diante de todos e da vida. 

 Aqui na Terra, trazemos muitas das vezes o corpo macerado 
pelos golpes da nossa própria ignorância, causando-nos dores e sofri-
mentos. Nos encontramos também reunidos com a finalidade de evo-
luirmos por meio da vivencia do amor. 

 E para que possamos contribuir na elaboração de um mundo 
melhor, onde reine a paz, a alegria, a fraternidade,  devemos reger 
nossas atitudes com equilíbrio, usar o sentimento e a razão. 

 Pois, quando agimos amorosamente em face de qualquer situ-
ação, obtemos um resultado favorável. 

 Quando compreendemos, antes de julgarmos, o motivo pelo 
qual levou tal criatura a cometer algum deslize, isso significa amor... 

Quando aceitamos as diferenças dos nossos semelhantes 
sem preconceitos, isso é amor... 

Quando socorremos alguém que passa por momentos conflitu-
osos, emprestando tão somente os nossos ouvidos para que ele de-
sabafe, isso também é amor... 

Que possamos, através do trabalho no bem, da renovação 
intima, da pratica do Evangelho, nos igualar ao patamar de evolução 
espiritual do nosso Mestre. E só há uma caminho para atingirmos tal 
objetivo, assim como nos ensinou Jesus no Sermão da Montanha 
(Mateus, 5:38-42) “Dá a quem pedir, e não te desvie daquele que qui-
ser que lhe emprestes.” 

Lembremos que somos todos iguais! 
Carlos Augusto Sobrinho 

************************* 

EM DEFESA DA VIDA – SUÍCIDIO, DIGA NÃO! 

10 de setembro – Dia Mundial de combate ao suicídio. 

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 Amadeu Ferretti 
Estudos de arte espírita, 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 – 20h. 
 
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 

“Superando os vícios” 

O início de um novo caminho 

Dentre os grandes males 
responsáveis pelos dramas  pessoais  e 
pela ruína das relações sociais do individu-
o, as viciações se apresentam como um 
dos mais graves e impactantes, arrastando 
milhões de pessoas de todas as  classes 
sociais e de todas as nacionalidades. Os 
vícios tem sido combatidos por religiosos, 
agentes da saúde, por governantes e so-
bretudo por pais  e responsáveis. 

Neste DVD Yasmim Madeira 
entrevista especialistas que oferecem valio-
sas contribuições, em apoio ao nosso pro-
cesso de superação, na busca da aquisi-
ção de bons hábitos que favoreçam a con-
quista da nossa felicidade. 

Exibição: somente terça-feira, dia 18/09/12 
Horário: 20h – Salão do CELV 

Entrada gratuita – Convide os amigos 
 

� CELVINHO e sua dica de leitura  
“A.N.J.O.S” 

       A.lemão; N.ina; 
J.éssica; O.telo e 
S.ócrates, cinco ado-
lescentes se unem para 
realizar o trabalho de 

física pedido por um professor. Eles não 
imaginavam que dessa união nasceria um 
grupo secreto, que tem como missão aju-
dar outros jovens. Uma prazerosa aventura 
com ensinamentos espirituais. Amor, códi-
go secreto, música, teatro e uma adoles-
cente sensitiva são alguns dos componen-
tes do primeiro livro da série A.N.J.O.S. O 
autor Adeilson Salles de uma forma bem 
atual traz uma aventura literária, uma histó-
ria não de super heróis, mas de jovens 
comuns. São como todos os jovens, em 
virtudes, em ânsias e sonhos de querer 
melhorar o mundo como todos, em suas 
frustrações e dúvidas. Mas, vão descobrir 
que a vida é mais do que os olhos vêem. 
Embarque nesta aventura literária que se 
confunde com ensinamentos espirituais. 

A obra tem 90 páginas, e é editado 
pela Boa Nova Editora. 

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 
  Uma Questão de Escolha 

 
Uma reclamação comum: 

"Tenho sofrido muito". 
Uma dedução comum: "Eu 

tenho sorte". 
Uma afirmação comum: 

"Deus não me ajuda". 
Em meio à deduções, reclamações e 

afirmações, via de regra, esquecemos de fazer 
A NÓS MESMOS a indagação mais importan-
te:  

Quais têm sido as minhas escolhas? 
Mágoas ou perdão? 

Maledicências ou palavras edificantes? 
Beleza física ou beleza interior? 

Ciúme que escraviza, ou amor que liberta? 
O livro “Uma Questão de Escolha” de 

Agnaldo Paviani nos traz reflexões para o auto-
conhecimento, onde nunca se deve esquecer: 
ao levantar, temos o poder de escolher como 
será o dia, de acordo com nossas decisões. 

Ser feliz é uma questão de escolha. 
Por isso, escolha ser feliz! 

 

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 gran-
de, gerando uma espera aos outros usuários. 
É importante a observação da data de devolu-
ção. Verifiquem em suas casas, se algum livro 
não está esquecido na estante para ser devol-
vido. 
• Voluntários aos domingos 
Necessitamos de dois voluntários para a Biblio-
teca,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.  

EVANGELHO NO LAR 
 
“Trabalhemos pela implan-
tação do Evangelho no Lar, 
quando estiver ao alcance 
de nossas possibilidades. 
(...) Trazer as claridades da 
Boa Nova ao templo da 
família é aprimorar todos 
os valores que a experiên-
cia terrestre nos pode ofe-

recer.”  (Bezerra de Menezes) 

Fragmentos de Luz... 
Nunca te imagines 
 
Nunca te imagines sem esperança. 
Para todas as portas trancadas existem 
chaves. 
Não há problema sem solução. 
No tempo, todos os impasses se resolvem. 
Às vezes, no fundo do abismo escuro é que 
se pode ver as estrelas. 
Não te entregues ao desespero. 
Existem dificuldades que acabam sendo 
equacionadas por si mesmas. 
Se te encontras diante de uma encruzilhada 
e não sabes que direção tomar, espera 
mais um pouco. 
A precipitação é má conselheira. 
Para que certos nós se desfaçam, não adi-
anta a tesoura, que corta e dilacera. 
Onde a atitude se mostra ineficiente, a paci-
ência é a opção mais sensata. 
 

Irmão José 
Do livro: Vigiai e  Orai, psicografia de Carlos 

Baccelli. 
 
... & Verdade 
Prática Espírita 
 

A mediunidade, que permite a co-
municação dos Espíritos com os homens, é 
uma faculdade que muitas pessoas trazem 
consigo ao nascer, independentemente da 
religião ou da diretriz doutrinária de vida que 
adote. 

A mediunidade é uma faculdade 
inerente ao ser humano. É o sexto sentido 
que permite o acesso ao mundo espiritual, 
assim como o tato, o paladar, a audição, a 
visão e o olfato estabelecem o contato com 
o mundo físico. 

As pessoas dotadas de sensibilida-
de psíquica mais avançada, que as habilita 
a agir como intérpretes dos Espíritos, estão 
no seio de todas as culturas e religiões. 
Sempre existiram, desde as eras mais re-
motas. Foram adivinhas, bruxos, feiticeiras, 
oráculos, pitonisas, profetas, sensitivos, 
videntes, de acordo com a época e a manei-
ra como eram encarados. O Espiritismo 
disciplina o fenômeno mediúnico e dá aos 
médiuns condições para um intercâmbio 
positivo ajustado e produtivo sem os desvi-
os inspirados na ignorância. 
 

Richard Simonetti 
Do livro: Espiritismo, Uma Nova Era. 
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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 julho/2012, recebemos: 

367 kg de alimentos, 2671 peças de 
roupas, 132 pares de calçados, 41 bol-
sas / cintos, 313 materiais de higiene 
e limpeza, cobertores e edredons, 13. 
Outros donativos: 44 e R$ 250,00 
(doações em espécie).  No Bazar fo-
ram arrecadados R$ 1413,00. 

 
 

    

 
“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, agrade-
ça a Deus por esta o-
portunidade, sorria, 
abrace. 
      Aproveite este 
momento para ser fe-

liz, a felicidade é feita de momen-
tos inesquecíveis. Feliz aniversário! 
 
 

SETEMBRO 
 
1 - Rosane de Sousa A. Peixoto 
3 - Heleni Maria Paulo da Silva 
3 - Paulo Roberto Magalhães de Farias 
5 - Andrés Gabriel Vogel Artenie 
5 - Neiva Jardim Pereira dos Santos 
7 - Celso Resende de Almeida 
7 - Francisca Rodrigues dos Santos 
7 - Maria das Dores Farias da Silva 
8 - Telmo José Dias Braga 
9 - Pedro Cesar da Rocha 
11 - Elaine Menezes Xavier Corrêa 
12 - Irany Machado Franco 
12 - Manoel Celestino de Medeiros 
14 - Elizabete de Oliveira Dantas 
14 -Luciano Ribeiro Duarte 
15 - Ilca Teresa Carlos Ferreira 
17 - Cosme Belizário Batista 
17 - João Campos Fragoso 
18 - Elizabeth Rosa Bard 
18 - Marylin da Silva Fonseca  
19 - Alexsandra Assunção B.  de Freitas 
20 - Carlindo Angelo Cardoso 
20 - Cenyr Arnaldo de Araujo 
20 - Ernestina de Souza Silva 
20 - Ingrind Schmidt Tagomori 
20 - Lilian Avelar Silva 
23 - Maria Noemi Vieira Barradas Bezerra 
25 - Maria Lucia Gonçalves Mariano 
25 - Vicentina Antônia Ribeiro de Freitas 
28 - Antonio Carlos da Silva Nogueira 
28 - Antonio Ferreira Evangelista 
28 - Ivonete Coelho Belo 
28 - Marcia Renata Gomes M. de Aguiar 
30 - Altair Ferreira Guedes da Silva 

���� Você precisa conversar? 

Importante saber 
que, nossa Casa 
oferece atendi-
mento fraterno a 
todos os que dese-

jam conversar, aliviar o coração, 
aliviar seus momentos de incompre-
ensão, de equívocos, e lembrar 
sempre das sublimes palavras, tan-
tas vezes repetidas: “Vinde a mim, 
vós que estais cansados e aflitos e 
eu vos aliviarei. ”Nossas mãos, nos-
sos braços se abrem em sua dire-
ção para ajudá-lo a caminhar com 
mais fé e esperança. Não se sinta 
sozinho, ou esquecido do Pai mise-
ricordioso. 

Se precisar, procure este 
serviço, todos trabalhamos em no-
me do Divino Mestre. Procure o 
balcão de atendimento ou nossa 
recepção e solicite uma entrevista 

“É na caridade que deveis procurar 
a paz do coração, o contentamento 

da alma, o remédio para as afli-
ções”.    (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  

3º ALMOÇO BENEFICENTE 2012 / CELV 

É com imensa alegria que o CELV faz uma delícia de convite a todos. 

 Realizaremos nosso Almoço Fraterno no  

Domingo, dia 16 de setembro,  a partir das 12h. 

Festival de massas 

Traga a família e convide os amigos para saborear conosco. 

Além da confraternização, você estará ajudando ao CELV. 

Os Convites estarão disponíveis em nossa  Livraria. 

(Pedimos aos nossos amigos que comprem com antecedência seus convites, para que 
não tenhamos desperdícios ou falta de refeições) 

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!” 



� � � � E a vida continua... o filme  
Adaptado da obra literária E a vida 

Continua... psicografada por Chico Xavier e 
ditada pelo Espírito André Luiz, o filme de 
mesmo nome estréia em agosto deste ano. 
Dirigido e com roteiro adaptado por Paulo 
Figueiredo e produção de Oceano Vieira de 
Melo, E a vida Continua....o filme é uma 
realização da Versátil Digital Filmes, da 
VerOuvir Produções Artísticas com apoio 
cultural da Federação Espírita Brasileira. A 
distribuição nos cinemas será pela Paris 
Filmes e tem estreia prevista para 31 de 
agosto. 

 
� � � � 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 evangeli-
zação da família. Procure informações em 
nossos murais, ou com o Depto de Evange-
lização da Família.  

O encontro já está marcado para o 
dia 21/10/12, domingo, local ainda a definir. 
Programe-se para estar conosco neste 
Encontro. 

 
� � � � Instituições Espíritas  
         (de nossa Região) 

 
Aniversariantes 

06/09/1971 – Associação Divulgadora do 
Livro Espírita. Est. do Realengo, 984 – Pa-
dre Miguel - 41 anos; 
08/09/1965 – C. E. Apóstolo do Bem. Rua 
Gabriel Bernardes, 30 – Santa cruz – 47 
anos; 
22/09/1993 – C. E. Alvorada Nova. Rua do 
Governo,1040 – Realengo – 19 anos; 
23/09/1947 – C. E. Prece aos Sofredores. 
Rua do Tintureiros,341 – Bangu – 65 anos; 
30/09/1956 – Associação E. Pedro Ernesto. 
Rua Temístocles Sávio, 73 – Magalhães 
Bastos – 56 anos. 
 

Endereços & Programação 
 

C.E. Discípulos de Jesus (CEDJ) 
http://cedjesus.blogspot.com.br/  

 
Rua Amaral Costa, 52 – Campo 
Grande / RJ – Tel. (21) 3597-0040 
 Programação:  
Reunião Publica: Segunda e sexta-
feira, às 09h45min. Terça e sexta-
feira, às 19h45min.  
Evangelização infantil: 3ª feira, duran-
te a reunião pública; 
Mocidade: Sábados às 10:00h. 
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Notícias do Movimento Espírita 
                
            AGENDA DO CELV 
            Consulte também nossos murais. 
 
� � � � 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 SETEMBRO os en-
contros serão nos dias 14 e 28, sempre 
às 08h. Participe, colabore!  
 
 
� � � � Pais e responsáveis das reuniões 
de quartas-feiras e sextas-feiras (noite) 
e domingos 

Você conhece o que é Evangeliza-
ção Espírita? Conhece o Evangelizador
(a) que está com seu filho durante as 
reuniões públicas? Portanto pedimos aos 
pais e responsáveis que procurem as 
evangelizadoras respectivas das reuni-
ões, é necessário que haja uma conver-
sa. Porque precisamos conhecer os pais 
e a criança para aprimorar sempre o nos-
so trabalho de Evangelização, colabore. 

  
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 casa, 
as palestras proferidas nos dias de reuni-
ões 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 a-
contecem as reuniões públicas em nossa 
Casa, que são: 

 
* Segundas, Quintas e Domingos: 09h; 

* Quartas e Sextas: 20h. 

� � � � Feirão da Primavera no Lar de 
Otávio 

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 CONVI-
TES PARA O ALMOÇO NO FEIRÃO – 

colabore com o Lar) 
 

� � � � IV Seminário de prevenção do 
suicídio na UERJ 
 
“A prevenção do suicídio através do mun-
do: fortalecendo os fatores de proteção e 
incutindo a esperança.” 
Dias: 10 e 11 de setembro. 
Local: Capela Ecumênica da UERJ 
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maraca-
nã / RJ 

Informações e contatos: 
uerjpelavida2012@gmail.com  

Tel.: (021) 2334-0987 / 2334-0983 (vagas 
limitadas) 

���� Participe do 3º Congresso Espíri-
ta do Estado do Rio de Janeiro 

 
Convite à todos os espíritas e os interes-
sados na mensagem da Doutrina dos 
Espíritos a participarem da terceira edição 
do Congresso Espírita do Estado do Rio 
de Janeiro, que ocorrerá entre os dias 12 
e 14 de outubro, no Clube Monte Líba-
no,na Lagoa /Rio de Janeiro. 

A partir do tema “O QUE É A VIDA 
PARA VOCÊ?”, os participantes terão a 
oportunidade de refletirem profundamente 
a respeito de suas próprias vidas e da 
finalidade da existência corpórea, recor-
dando a sublime mensagem do Mestre 
Jesus: “EU VIM PARA QUE TODOS TE-
NHAM VIDA E VIDA EM ABUNDÂNCIA”-
 (João 10:10). 

Para se inscrever acesse: 
 http://congressoespiritarj.com.br/ 
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35 ANOS DE CAMPANHA DA   
EVANGELIZAÇÃO INFANTOJUVENIL 

 
No Brasil, de certo há alguns Cen-

tros onde já existia evangelização desde 
1915, mas a decisão da FEB em lançar a 
campanha a nível nacional  facilitou o 
desenvolvimento  desta tarefa de tão 
grande importância no presente e no futu-
ro! De forma que, no mês de outubro, 
faremos uma ampla divulgação deste 
material e sugerimos que todas as Casas 
Espíritas  organizem seminários, pales-
tras, campanhas de sensibilização da 
evangelização de criança, do jovem e da 
família! . “   

"Que de melhor se pode fazer 
pela humanidade, senão cuidar-lhe das 
novas gerações,que lhe garantirão a qua-
lidade e o futuro?” 

  Portanto outubro – mês da mobi-
lização em prol da evangelização infanto-
juvenil.   

“A criança e o jovem reclamam 
direção no bem! Evangelize, coopere com 
Jesus”!     

É notável verificar que, as crian-
ças educadas nos princípios espíritas 
adquirem uma capacidade de raciocinar 
precoce que as torna infinitamente mais 
fáceis de serem conduzidas. Nós as vi-
mos em grande número, de todas as ida-
des e de todos os sexos, nas diversas 
famílias onde fomos recebidos, e pude-
mos fazer esta observação pessoalmente. 
Isso não as priva da natural alegria, nem 
da jovialidade. Todavia não existe nelas 
essa turbulência, essa teimosia, esses 
caprichos que tornam tantas outras insu-
portáveis. Pelo contrário, revelam um 
fundo de docilidade, de ternura e respeito 
filiais, que as leva a obedecer sem esfor-
ço e as torna responsáveis nos estudos. 
Foi o que pudemos notar, e essa observa-
ção é geralmente confirmada. (Viagem 
Espírita em 1862, 2a. ed,pag.30)." 

 
Darcy N. Moreira (Diretora da 

AREE/CEERJ) 
 

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.” 

 SEJA SEJA SEJA SEJA         DROGAS?   CIGARRO?   

   ALCOOLISMO? 

        DIGA              DIGA              DIGA              DIGA                  NNNNÃO.O.O.O.    

VOCÊ É LIVRE PARA DECIDIR. 

O Espiritismo condena o suicídio? 
 

Inúmeros são os casos de jovens que desistem da vida cometendo suicídio. 
O suicídio, é entre outros fatores, falta de resignação às Leis divinas, tam-

bém falta de confiança em Deus e de fé na vida futura. 
 Muitos são os momentos de angústias, de solidão e de sentimentos de-

pressores em nossos dias, mas devemos aprender a utilizar o socorro  da prece e 
da vigilância, como nos momentos mais difíceis, a fim de aliviar muitos desses ma-
les do pensamento e do coração, ou a fim de fazer com que um possa amparar ao 
outro – se o pensamento não encontra saída, o amor que trazemos no peito pode 
ser-lhe o apoio, se o coração está em desespero e pânico insolúvel, há recurso do 
raciocínio para nos fazer olhar a situação sob outra perspectiva. 

 Procure ajuda, procure alguém para conversar. 
 Com a morte, a vida não acaba. Com a morte, os problemas não acabam. 

Com a morte, o sofrimento não acaba. Com a morte nossas falhas não se apagam... 
 

 (Fatima Moura, parte do livro: O jovem quer respostas) 

Vem aí a  XXXIV COMEERJ 
2013 

"No teu coração, uma semente. Que frutos dará?" 
É hora de pensar sobre o futuro... Um dia as sementes lançadas pelo Mes-

tre Jesus ao nosso coração darão frutos... Mas, que frutos serão esses??? Como 
estou cuidando da semente que foi lançada? Quão preciosa é essa tal semente? A 
semente bem cuidada, germina em direção à luz, floresce e frutifica, tornado-se 
uma bela árvore... 
 

"...surge em vós e germina minha preciosa semente." (E.S.E. - cap. VI, item 6) 
 

Preparem-se pais, jovens e voluntários, participem! 
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Lembranças de mais um ARTE NO MOVIMENTO ESPIRITA 

É com muita satisfação e já com saudades, que deixo aqui re-
gistrado, que valeu a pena a presença em mais um evento realizado 
pelo C.E Humildade e Amor (Irajá), ocorrido nos dias 25 e 26 de agos-
to, o XI AME que sobre o comando de Vagner e toda a galera daquela 
Casa, nos mostrou como é possível fazer grandes eventos espíritas, 
com organização, com alegria, aprendizado e inovação! Este ano o e-
vento, foi transmitido ao vivo pela internet, mas uma novidade. Foram 
muitos os convidados presentes, como Grupo Q Atua - RJ, Robson Ri-
beiro - S. Gonçalo, Jonathan Moreira- Rio das Ostras, Marcelo Manga - 
RJ, Grupo Bem- ES, Crisalida - RJ, Grupo Estradas – MG, Anima- SP 
e outros mais. Também contamos com a apresentação do GETHC 
(Grupo de Teatro Espírita Humberto de Cavalcante) no sábado, que 
nos presenteou com a peça: “Família – uma comedia genial”, onde a-
bordou brilhantemente o tema família, a necessidade da evangelização 
espírita e do Evangelho no lar. 

O objetivo do AME foi alcançado, que é divulgar a Doutrina 
através da arte e abrir espaço para os artistas espíritas promoverem 
seus trabalhos. Deixo aqui meus parabéns ao C.E. Humildade e Amor 
por acolher a todos nós com muito carinho e ao Vagner e toda a equipe 
de trabalhadores e voluntários, que além de “abraçar” a ideia, também 
colocaram a “mão na massa”. 

Fica o convite, aos que gostam da arte e principalmente aos 
artistas espíritas, para que participem de eventos como este, que pos-
samos todos aprendermos juntos com nossos erros e acertos, mas sem-
pre nos esforçando.  

Grande abraço, Marylin Oliveira (GAAF)  

 

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

Euripedes Barsanulfo  

Amor Imbatível Amor 
 
O amor atravessa diferentes fases: o infantil, que tem cará-

ter possessivo,o juvenil, que se expressa pela insegurança, o ma-
duro, pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se plenifica-
dor. Há um período em que se expressa como compensação, na 
fase intermediária entre a insegurança e a plenificação, quando dá 
e recebe, procurando liberar-se da consciência de culpa. 

O estado de prazer difere daquele de plenitude, em razão 
de o primeiro ser fugaz, enquanto o segundo é permanente, mes-
mo que sob a injunção de relativas aflições e problemas-desafios 
que podem e devem ser vencidos.Somente o amor real consegue 
distingui-los e os pode unir quando se apresentem esporádicos.  

A ambição, a posse, a inquietação geradora de inseguran-
ça — ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, cobrança de carinhos e 
atenções —, a necessidade de ser amado caracterizam o estágio 
do amor infantil, obsessivo, dominador, que pensa exclusivamente 
em si antes que no ser amado. 

A confiança, suave-doce e tranqüila, a alegria natural e 
sem alarde, a exteriorização do bem que se pode e se deve exe-

cutar, a compaixão dinâmica, a não-posse, não-dependência, não-
exigência, são benesses do amor pleno, pacificador, imorredouro. 

Mesmo que se modifiquem os quadros existenciais, que se 
alterem as manifestações da afetividade do ser amado, o amor 
permanece libertador, confiante, indestrutível. Nunca se impõe, 
porque é espontâneo como a própria  vida e irradia-se  mimetizan-
do, contagiando de júbilos e paz. 

Expande-se como um perfume que impregna, agradável, 
suavemente, porque não é agressivo nem embriagador ou apaixo-
nado...Não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque 
vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado ofere-
ce. 

O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as 
aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax 
do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à 
Humanidade e prossegue doando, na Sua condição de Amante 
não amado. 

 

Extraído do livro “Amor, imbatível amor” capitulo I. 

Brasil 
 

Sopra o vento do Ódio e da Vingança, 
Aniquilando a Paz do mundo inteiro, 
Embora o Amor Divino do Cordeiro 
Seja a fonte da Bem-Aventurança. 

 
Mas a terra ditosa da Esperança 
Vive nas claridades do Cruzeiro,  

Onde o Evangelho é o Doce Mensageiro 
Das bênçãos da Verdade e da Bonança. 

 
Meu Brasil, guarda a luz dessa vitória, 
Que é o mais belo florão de tua glória 

Nos caminhos da espiritualidade. 
 

Ama a Deus. Faze o bem. Todo o problema 
Está na compreensão clara e suprema 
Do trabalho, do Amor e da Verdade.  

 
Pedro de Alcântara 

Do livro: Parnaso de Além-Túmulo,  
psicografia Chico Xavier. 
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EM BUSCA DE JESUS 
 

EXPLICAÇÕES DO MESTRE 
 
Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Ben-
jamim, o criador de cabras, ouvindo comentários  do 
Mestre,  nos  doces  entendimentos do lar de Cafar-
naum, perguntou, de  olhos fascinados pelas revelações 
novas: 
— A idéia do Reino de Deus, em nossas vidas, é real-
mente sublime; todavia, como iniciar-me nela? Temos 
ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a 
Boa Nova aconselha,  
acima de tudo, o amor e o perdão... Eu desejaria ser fiel 
a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas 
normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, 
não entendo uma vida  
em que troquemos nossas vantagens pelos interesses 
dos outros, sou apegada aos meus bens e  ciumenta de 
tudo o que aceito como sendo propriedade minha. 
A dama confessava-se com simplicidade, não  obstante  
o sorriso  desapontado de quem encontra obstáculos 
quase invencíveis. 
— Para isso — comentou Pedro —, é indispensável a 
boa vontade. 
— Com a fé em Nosso Pai Celestial — aventurou a 
esposa de Simão —, atravessaremos os tropeços mais 
duros. 
Em todos os presentes  transparecia  ansiosa  expecta-
tiva  quanto  ao  pronunciamento do Senhor, que falou, 
em seguida a longo silêncio: 
— Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? 
— É a criação de cabras — redarguiu a interpelada, cu-
riosa. 
— Como procedes para conservar o leite inalterado e 
puro no benefício doméstico?  
— Senhor, antes de qualquer providência, é imprescin-
dível lavar, cautelosamente, o vaso em que ele será de-
positado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve 
todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá 
para os serviços mais delicados. 
Jesus sorriu e explanou: 
— Assim é a revelação celeste no coração humano. Se 
não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não 
obstante superior, se confunde com as sujidades de 
nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a 
proporção dos bens que poderíamos recolher. Em ver-
dade, Moisés e os Profetas foram valorosos portadores 
de mensagens divinas, mas os descendentes do Povo 
Escolhido não purificaram suficientemente o receptácu-
lo vivo do espírito para recebê-las. É por isto que os 
nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e 
incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro 
dos esclarecimentos  elevados penetra  o  coração  co-
mo  alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem 
do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma resta-
rá, então, o vinagre da incompreensão, adiando o traba-
lho efetivo do Reino de Deus. A pequena assembleia, na 

sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovi-
damente, sem qualquer interferência verbal. 
O Mestre, porém, levantando-se com discrição e humil-
dade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e 
concluiu, generoso: 
— O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas, na 
poeira da estrada, é gota lamacenta. Não te esqueças 
desta verdade simples e clara da Natureza. 
 
(Do livro “Jesus no Lar”, pelo Espírito Neio Lúcio, psi-

cografado por Chico Xavier) 
 

REFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADEREFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADEREFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADEREFLEXÕES SOBRE A ATUALIDADE    
 

AS PROVAS DE RIQUEZA E DE MISÉRIA 
 
814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e 

o poder, e a outros, a miséria? 
“Para experimentá-los de modos diferentes. A-

lém disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas 
pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucum-
bem com frequência.” 

 

815. Qual das duas provas é mais terrível para o 
homem, a da desgraça ou a da riqueza? 

“São-no tanto uma quanto outra. A miséria pro-
voca as queixas contra a Providência, a riqueza incita a 
todos os excessos.” 

 

816.  Estando o rico sujeito a maiores tentações, 
também não dispõe, por outro lado, de mais meios de 
fazer o bem? 

“Mas, é justamente o que nem sempre faz. Tor-
na-se egoísta, orgulhoso e insaciável. 

Com a riqueza, suas necessidades aumentam e 
ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente.” 

A alta posição do homem neste mundo e o ter 
autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão 
grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque, 
quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obriga-
ções tem que cumprir e tanto mais abundantes são os 
meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus 
experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo em-
prego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e 
o poder fazem nascer todas as paixões que nos pren-
dem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por 
isso foi que Jesus disse: “Em verdade vos digo que mais 
fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do 
que entrar um rico no reino dos céus. 

(O Livro dos Espíritos, capítulo IX, Da Lei de 
Igualdade) 

FRASE DO MÊS 
 

 “É sempre abençoado aquele que sintoni-
za e cumpre com os deveres que lhe di-
zem respeito, nos quais haure alegria e 

paz” 
 

Joanna de Ângelis 
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Mensagem mediúnica 
 
Como Paulo 

A paisagem humana é a mesma. As doenças, as transforma-
ção, os preconceitos de seres que precisam muita perseverança, 
para as grandes realizações que trarão o bem para vós e para a hu-
manidade, por conseguinte se forem bem edificadas permanecerão 
para a Eternidade. 

Para tanto prezados companheiros orientem-se como Paulo.  
Cuidar do vaso é essencial para que o sopro do espírito, que traz a 
vida seja puro, seja belo, silencioso, mas forte como aquelas rochas 
daqueles dias e destes dias também ! A paisagem continua pouco 
diferenciada. 

Cuidem pois, de vossos vasos! Injetem energias sempre reno-
vadas para que toda psicosfera se realinhe, sobretudo nas tarefas 

edificadoras do espírito.  Todos absorverão grandiosos bens: equilí-
brio, saúde, benesses para os aqui, no plano físico, e também para 
outros, que cada um atende pensando que é um;mas que na verdade 
são legiões trazidas e atendidas, através de vós e dos enfermeiros 
cuidadores do espaço infinito. 

Tal qual Paulo, meus irmãos edifiquem-se e ainda como ele 
falava, se vos encontrardes doentes mortiços, esgotados projetem-se 
ao alto, absorvam energias salutares, pois que feito isto todos serão 
beneficiados, ora em corpo, ora em espírito, ora vocês neste plano, 
ora aqueles outros já em outros planos e assim todos harmonizado-
se na grandiosa, imensa e pura jornada espiritual. 

Cuidem pois do vaso e do sopro que dele sai! 
 

Um irmão em CRISTO O SALVADOR! 
Sonia - 05-06-2012. 


