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Luz & Boletim Interno

Verdade

(Participe, seja também um voluntário. Procure 
o Balcão de Atendimento de nossa Casa)

• 1os domingos, 9h – Visita a 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

VISITAS EXTERNAS

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

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

• Reunião de Socorro Espiritual (privativa)
Segunda-feira – 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
Infância & pais
Sábados – 15h.
Juventude & pais
Sábados – 17h.

• Evangelização Infantil
Quartas – 20h.
Domingos – 9h.
Sextas-feiras – Suspensas.
Grupos de estudos
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 grupo 
de estudos

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

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

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
(Divulgue com amor)

EDITORIAL

Em momentos difíceis...
“A palavra, embora culta e superior, pode ser esquecida. O bom exemplo, 

observado e sentido, permanece indelével, na retina e nos refolhos conscienciais”.

Nesse momento em que o mundo sofre influências de ordem material por 
parte dos acontecimentos econômicos, políticos, e que veículos de comunicação 
veiculam assuntos polêmicos e sensacionalistas, momentos em que vemos o 
homem afundando em vícios e problemas existenciais, faz-se necessário que 
entremos em estado de vigília. Meditemos e oremos. Pois acontecimentos como 
estes envolvem os dois planos da vida (material e espiritual) e ambos estão 
diretamente ligados ao nosso psiquismo, cabendo a nós o cuidado de filtrar tudo 
aquilo que poderá nos causar algum desequilíbrio íntimo.

Em momentos como esses, busquemos a meditação, os ambientes 
agradáveis, pessoas gentis e leituras renovadoras. Rejeitemos todo o mal, o 
egoísmo e o orgulho. Desta forma os fatores externos não encontrarão eco 
dentro de nós.

Sabemos o quanto trabalham os espíritos amigos com emanações de amor, 
intuições, energias renovadoras, bons pensamentos, e podemos contribuir 
com esse trabalho, com nosso pensamento reto no bem, com nossas ações 
corretas e com nossas orações sinceras dirigidas ao Criador. Busquemos a paz 
interior nos ensinamentos do Cristo, nos exemplos que Ele nos deixou durante 
a sua passagem. E dessa forma nos posicionaremos como trabalhadores do 
Bem, propagadores da doutrina de amor do nosso Mestre Jesus. 

Sintamos-nos motivados a levar adiante a oportunidade presente de, 
ombreando com os espíritos amigos, colaborar com Jesus na instalação de uma 
nova era em nosso planeta e em nossa humanidade. Continuemos trabalhando 
juntos e unindo nossos esforços, que a fraternidade e a solidariedade possam 
ser sentimentos sempre em exercício em nossos corações, nestes momentos 
difíceis.

Confia e segue.  

LEIA NESTA EDIÇĂO
• Vídeo Divulgação - Tema: “Maternidade Sublimada” - pág. 02
• Notícias da Diretoria -  - pág. 03
• Agenda do CELV & Notícias do Movimento Espírita - pág. 04
• Mocidade Espírita & os Jovens Voluntários - pág. 05
• Arte Espírita em Movimento - pág. 06
• Em busca de Jesus & Reflexões da atualidade - pág. 07
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Queridos internautas atualizem os 
seus emails conosco, pois tem ocor-
rido que muitos retornam em nossa 
caixa, assim você deixa de receber as 
notícias e nossos avisos. 

DIV/CELV 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE, INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE
Sede própria: Rua Vitor Alves, 226 - Tel.: (21) 2415-7928 - CEP 23080-180 Campo Grande - RJ

Instituição fundada em: 10/03/1920 
• Diretora: Marylin Oliveira • Redação: Consuelo Ferreira, Eduardo Ferreira, Marylin Oliveira e Mel Correa

• Revisão: Célia Maria Evangelista • Tiragem: 1000 exemplares • Circulação: interna mensal
Editoração: Neotécnica, Tel.: (21) 2415-6569, E-mail: neo.tecnica@terra.com.br
Quer falar conosco, tem sugestões ou dúvidas? E-mail:  divulgacao@celv.org.br

“VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO INTERNA VOLTADO PARA AS ATIVIDADES DO CELV E DO MOVIMENTO ESPÍRITA”

Venha nos visitar
• Livraria Espírita Sementes de Luz

• Biblioteca & Sala de leitura
A Biblioteca e a Livraria funcionam todos 
os dias, antes e após as Reuniões Públicas.
Também aos sábados, a partir das 14h.

 Venha para nosso CLUBE!
Seja um associado do:

Clube do Livro ou 
Do Clube de Arte.

Passe na Livraria e peça informações
ou fale conosco pelo livraria@celv.org.br 

 CELVINHO e sua dica de leitura 
“Meu primeiro amor”

Neste novo livro de Adeil-
son Salles, o autor conta a his-
tória de uma garota que gosta 
de poesia, se apaixona, e ho-

menageia Carlos Drummond de Andrade 
nas coisas que escreve. No colégio, onde 
ela estuda, o desaparecimento de um casal 
de alunos causa perplexidade, mobilizando 
todos os jovens estudantes. “Meu primeiro 
amor” emociona com aventura e poesia. 

É uma história de amor entre adoles-
centes com consequências espirituais. O livro 
tem 100 páginas e é mais um sucesso li-
terário infantojuvenil. Acessem o site do 
autor, lá tem brincadeiras, http://www.
adeilsonsalles.com.br/ 
Passe em nossa Livraria e confira.

Vídeo Divulgação 
“Maternidade Sublimada”

Vemos em cada manifesta-
ção da vida determinada meta 

de desenvolvimento, qual anseio do pró-
prio Deus a concretizar-se. A maternidade 
é a plenitude do coração feminino que 
norteia o progresso. 

Concepção, gravidez, parto e devo-
ção afetiva representam estações difíceis 
e belas de um ministério sempre divino. 
Láurea celeste na mulher de todas as con-
dições, define o inderrogável recurso à 
existência humana, reclamando paciência 
e carinho, renúncia e entendimento. 

Divaldo Franco nos presenteia com 
este misto de júbilo e sofrimento, missão e 
prova, onde a maternidade, em qualquer 
parte, traduz intercâmbio de amor inco-
mensurável, em que desponta, sublime e 
sempre novo, o ensejo de burilamento das 
almas na ascensão dos destinos.
Única exibição: terça-feira, dia 13/09/11.

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

Local: Salão do CELV. 

 Sugestão de Leitura
Os cinco sentidos hu-

manos são a base de todas 
as percepções físicas, mas, 
quando somamos a eles o 
“sexto sentido”, não só ex-
perimentamos maior grau 
de consciência existencial 

como também descortinamos os mistérios 
da vida invisível.

Os textos em estudo, selecionados ca-
rinhosa e cuidadosamente por Hammed 
para o livro “A Imensidão dos Senti-
dos”, através da psicografia de Francis-
co do Espírito Santo Neto, representam 
a contribuição modesta e despretensiosa 
para a divulgação da Codificação Karde-
quiana, de modo particular de “O Livro 
dos Médiuns”, sendo importante ressaltar 
que é preciso manter os ensinos da me-
diunidade incólumes de qualquer tipo de 
banalização, crendice, distorção ou exotis-
mo.

Que as páginas possam satisfazer de 
alguma forma o anseio dos leitores, aju-
dando-os a harmonizar o caminho da 
conquista da felicidade através da com-
preensão das próprias experiências medi-
únicas, e rogando ao Divino Autor da Boa 
Nova que abençoe a todos e lhes dê sua 
paz, agora e sempre.

Editado pela Boa Nova, tem 224 pági-
nas, e você pode encontrar em qualquer 
Livraria Espírita. Vale a pena conferir!

Acesse nosso site 
www.celv.org.br 

Quer falar conosco, tem 
sugestões ou dúvidas? 

Quer receber nossas notícias 
e do Movimento Espírita?
 divulgacao@celv.org.br  

Fragmentos de Luz...
Fala em paz
Justo lembrar: a voz humana está carre-

gada de vibrações.
Esforça-te por evitar os gritos intempesti-

vos e inoportunos.
Uma exclamação tonitroante equivale a 

uma pedrada mental.
Se alguém te dirige a palavra em tom 

muito alto, faze-lhe o obséquio de responder 
em tom mais baixo.

Os nervos dos outros são iguais aos teus: 
desequilibram-se facilmente.

Discussão sem proveito é desperdício de 
forças.

Não te digas sofrendo esgotamento e fa-
diga para poder lançar frases tempestuosas 
e ofensivas; aqueles que se encontram real-
mente cansados procuram repouso e silêncio.

Se te sentes à beira da irritação, estás do-
ente e o doente exige remédio.

Barulho verbal apenas complica.
Pensa nisso: a tua voz é o teu retrato so-

noro.
Emmanuel / médium Chico Xavier -

 Do livro: Calma
... & Verdade
Poder da fé

A fé, ou seja, “a certeza das coisas fu-
turas e a experiência das coisas invisíveis” 
consoante a bela definição de Paulo de Tarso 
(Hebreus, 11:1), manifesta-se, sobretudo, por 
uma atitude de confiança quanto ao êxito de 
providências e planos adotados com vistas 
ao bem. Deve-se lembrar, além disso, que 
essa postura é sempre dinâmica, proativa e 
jamais inoperante.

Na seara espírita – sem que se trate de ex-
clusividade nossa -, não é raro que instituições 
voltadas para a beneficência ou a divulgação 
doutrinária tenham surgido sem qualquer lastro 
material, por vezes nem mesmo uma sede pro-
visória: havia apenas a decisão de um pequeno 
grupo, eventualmente registrada em uma ata, 
quanto à realização pretendida, à qual efetiva-
mente se chegou, anos mais tarde, com ampla 
multiplicação de benefícios. Em tais casos, a fé 
foi o componente intangível que permitiu àque-
les companheiros passarem da intenção à reali-
dade, perseverando no trabalho com a supera-
ção de obstáculos, carências e até divergências.

No terreno pessoal é possível observar 
a mesma coisa: corações que persistem du-
rante anos no apoio a outros corações ainda 
frágeis, apesar de decepções e da falta de 
resultados imediatos. É igualmente a fé que 
permite perseverar nesse esforço, embora 
sua aparente inutilidade, temperando ener-
gia, bondade e renúncia, na expectativa de 
futuras colheitas de renovação e paz.

A fé sincera leva sempre a essas atitudes 
que representam semeaduras valiosas no 
solo da vida. Se, contudo, ela puder também 
apoiar-se na razão, conforme propõe a Dou-
trina Espírita, poderemos, por certo, esperar 
realizações mais completas pois ao agirmos 
estaremos informados quanto à influência 
– favorável ou não – de agentes espirituais 
em todas as nossas atividades, podendo, em 
qualquer caso, conduzir-nos da maneira me-
lhor com vistas à produção do bem.

Danilo Villela.
Revista: Despertar, agosto 2006.
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Retorno a Pátria Espiritual
Recebemos o “até breve” de nossa 

irmã INÁ CUNHA RODRIGUES, no dia 
10/08/2011, sabendo que deixa sauda-
des, e que estará dando mais um passo 
em sua caminhada evolutiva. Desejamos 
que a fonte  do amor divino possa rece-
bê-la com todas as bênçãos, abundante-
mente. Toda a paz!

Novos Associados
• Cláudia de Albuquerque, 
• Josélia Pereira Bento,
• Alex de Freitas Rangel
Saudamos aos novos companhei-

ros (as) e solicitamos que não deixem 
de comparecer à Livraria (Tesouraria), 
onde receberão um exemplar do Novo 
Estatuto do CELV e os esclarecimentos 
a respeito de suas contribuições. Sejam 
bem-vindos! 

Diretor: Eduardo Ferreira
Diretora substituta: Creusa Branco

Esta Diretoria é subdividida em dois Departamentos:
1. Departamento de Assuntos Doutrinários (DAD)  

Dirigente: Eduardo Ferreira

2. Departamento de Assuntos Mediúnicos (DAM) 
Dirigente: Creusa Branco

3.Departamento de Atendimento Fraterno (DAF)

Dirigente: Marilene Soares

Os Departamentos são subdivididos em vários setores, 
são eles:
 1. Assuntos Doutrinários

Setores e responsáveis:
• Estudos sistematizados
ESDE/EADE – Edineide da Silva
GELCO/ GELCOM – Valmir Freitas 
• Reuniões públicas - Marilene, Maria Eugenia, Ivete. 
• Iniciação ao Espiritismo - Alan Faria
• Eventos – Allan de Souza
• Secretaria – Fábio Ferreira

Conhecendo a nova organização administrativa do CELV -
Diretoria Colegiada

2. Assuntos Mediúnicos 
Setores e responsáveis:
• Mediúnico (desobsessão, ed. Mediúnica e 

reuniões experimentais) - Creusa, Célia, 
Álvaro, Alberto, Ivete e Luis Carlos.

• Passe - Creusa, Célia, Alberto, Neyde e 
Marlene.

3. Atendimento Fraterno
    Setores e responsáveis:
• Atendimento fraterno (recepção, apoio 

e diálogo fraterno) - Marilene e Ivete  
• Assistência Espiritual - Marilene, Ivete, 

Dárcio ,Célia e Francinete 
•Grupo Suave Entardecer - Ivete e Francinete.
•Assistência espiritual externa (visita ao 

Hospital de Curupaiti, implantação 
do  Evangelho no lar, visitas a famílias 
adoentadas, visitas à casa de um 
companheiro, visita ao Lar de Otávio, 
visita à Ação Cristã Vicente Moretti, etc) 
-  Álvaro, Ricardo Teixeira, Sebastião 
Amorim, Íris Cunha e Francinete.

Neste mês vamos apresentar a organização da DIRETORIA de EDUCAÇÃO DOUTRINÁRIA

Notícias da Diretoria
Parabéns pra você, nessa data 
querida....

Sabe qual o dia mais importante do 
ano? O dia do seu aniversário! Celebre 
a vida, agradeça a Deus por esta opor-
tunidade, sorria, abrace. Aproveite este 
momento para ser feliz, a felicidade é 
feita de momentos inesquecíveis. Feliz 
aniversário!

Setembro
01 - Rosane de Sousa A. Peixoto
03 - Heleni Maria Paulo da Silva
03 - Paulo Roberto M. de Farias
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
11 - Elaine Menezes Xavier Corrêa
12 - Irany Machado Franco
14 - Elizabete de Oliveira Dantas
14 - Luciano Ribeiro Duarte
15 - Ilca Teresa Carlos Ferreira
17 - Cosme Belizário Batista
18 - Elizabeth Rosa Bard
18 - Marylin da Silva F. de Oliveira
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 B. Bezerra
25 - Maria Lucia Gonçalves Mariano
25 - Vicentina Antônia R. de Freitas
28 - Antonio Carlos da S. Nogueira
28 - Antonio Ferreira Evangelista
28 - Ivonete Coelho Belo
28 - Marcia Renata G. M. de Aguiar
30 - Altair Ferreira Guedes da Silva
30 - Fabio do Couto Ferreira

 Diretoria de Assistência e Promo-
ção Social - DAPSE

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

• Em julho/2011, recebemos: 312 
kg de alimentos, 2812 peças de roupas, 
117 pares de calçados, 38 bolsas / cintos,  
116 materiais de higiene e limpeza, ou-
tros donativos: 36 e R$117,05  (doações 

em espécie). No Bazar foram arrecada-
dos R$ 1716,75.

• Recebemos também 25 cobertores/
colchas.

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

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

 Você que deseja colaborar com o 
CELV.

Pode se tornar um Associado, colabo-
rando com nossos compromissos men-
sais. Pode ser um doador, doando alimen-
tos, roupas, material de higiene pessoal, 
etc, ou sendo voluntário nas atividades da 
Casa. 

Seja como for, procure a Recepção 
ou o companheiro do Balcão de atendi-
mento. Qualquer um deles estará prepa-
rado para dizer como você pode ajudar 
ao CELV, socorrer os que nos procuram. 
Colabore!

 Atenção ao estacionar!
Senhores frequentadores do CELV, 

os carros estacionados ao redor de nos-
sa Casa têm sido multados e/ou rebo-
cados pela Prefeitura, durante toda a 
semana (segunda a domingo). Portando 
procurem um estacionamento mais pró-
ximo. 

Srs associados busquem o 
novo ESTATUTO do CELV 

em nossa Livraria
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Calendário do CELV
 SETEMBRO 
  03 17h DAD Encontro de Coord de
     Grupo de Estudos
  04 12h DEE Almoço Fraterno
  10 16h30min DEF Aniv. da Mocidade e do
      G. Arte Amadeu Ferretti
  15 19h30min DAD Planej. Reunião de
     Trabalhadores
  17 09h DAF Aval/Rec/Treinamento
     Setor Apoio
  OUTUBRO  
  01 16h DEF Homenagem a Allan
     Kardec
  02 a 07   DAD Ciclo de Palestras “ Allan
     Kardec e a Codificação”
  12 10h  DAPSE IX Feirão da Primavera-
     ACEB 
  23 08h DIJ/CEU Encontro das Escolas
     de Evangelização Infantil 
 26 a 31  DAD      Ciclo de Palestras: “ Eles
     vivem”
  30 14h30min DAD XVII Reunião dos Traba-
     lhadores CELV

AGENDA DO CELV
Consulte também nossos 
murais.

Evangelize, coopere com Jesus.
Evangelização da Família.
Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina.
Mas quando você evangeliza, SALVA..
Todos os sábados, às 15h e 17h.

 Grupo de Estudo dos Livros Com-
plementares

Este grupo foi criado para um estudo 
metódico, programado e leve, no qual os 
participantes podem debater e esmiuçar 
as entrelinhas do pensamento superior. 

Se você estudou ou está estudando 
as obras básicas (GELCO ou ESDE), não 
perca esta oportunidade.
GRUPO I – Manoel Philomeno de 
Miranda

Encontro às terças-feiras, às 18h. Livro: 
Transição Planetária
GRUPO II – André Luiz

Encontro aos sábados, às 16h30min. 
Livro: Entre a Terra e o Céu 

 Convite para voluntários: Depto 
de Multimeios – DMM

A equipe do DMM faz um apelo para que 
novos voluntários auxiliem nesta tarefa. Se 
você deseja fazer parte desta equipe, na lim-
peza e manutenção de nossa Casa, os encon-
tros sempre acontecem a cada quinze dias. 

No mês de SETEMBRO, os encontros 
serão nos dias 09 e 23/09, sempre às 
08h. Participe, colabore!   

 Avisos DAM
•Encontro de médiuns aplicadores de 

passe e dirigentes de passe;
Dia 01 de outubro, sábado, 8h30min 

às 11h30min.

 CELV beneficente com Chá Frater-
no

Gostaríamos de contar com a colabora-
ção de todos em relação ao Chá Beneficente 
em prol da Fraternidade Cristã Espírita Irmão 
Tomé, que fica em Guaratiba, essa Casa se en-
contra em dificuldades para realizar algumas 
obras que se fazem necessárias tais como: o 
muro, a sala para evangelização, término de 
pisos, compra de cadeiras, entre outras. 

O Chá ocorrerá no dia 18/09/2011, às 
16h (domingo), sua ajuda é de suma im-
portância para o sucesso desse evento. Você 
poderá colaborar adquirindo o convite (R$ 
5,00), nos ajudar também repassando con-
vites para amigos e familiares assim como 
doações de guloseimas para o Chá. Vamos 
ter também um Bazar, haverá uma palestra 
com a Maria Genésia (do NELD), e não se  
esqueça: a sua presença é muito importante, 
aliás você é um dos nossos convidados es-
peciais. Obrigado e fiquemos em Paz!

 Encontro das Escolas de Evangeliza-
ção de Campo Grande

Vem aí o Encontrão-EPE, que vai reunir 
pais e evangelizadores do 28º CEU (Cam-
po Grande e adjacências), para conversar-
mos sobre a importância da evangelização 
da família. Procure informações em nossos 
murais, ou com o Depto de Evangelização 
da Familia. 

O encontro já está marcado para o dia 
23/10/11, domingo, local ainda a definir. Pro-
grame-se para estar conosco neste Encontro.

 V Encontro Estadual Espírita de Di-
vulgação

Sua dinâmica será composta de apre-
sentações artísticas, exposições doutrinárias, 
centros de interesse e mesa redonda. Con-
tará com diversos colaboradores na dinami-
zação dos trabalhos. Os centros de interesse 
serão: Arte e Espiritismo, Aspectos doutri-
nários da Comunicação Social Espírita na 
Casa Espírita, Mídias e Comunicação Social 
Espírita na prática da Casa Espírita, Comu-
nicação Social Espírita além das fronteiras 
da Casa Espírita.

Tema central: “Comunicação Social 
Espírita no Mundo de Transição”, Data 
25/09/10 – domingo – das 08h30min às 

CURSO BÁSICO DE ESPERANTO NO CELV
Você que deseja conhecer o idioma da fraternidade universal, inscreva-se 

para a turma que está sendo formada no CELV.
Início: 08/09/2011 - Término: 22/12/2011

O Esperanto é uma língua  planejada, de fácil aprendizado, cujo objetivo é possibilitar 
a comunicação entre pessoas de línguas diferentes.  Foi concebida pelo médico polonês Dr. 
Lázaro Luís Zamenhof, em 1887.

De todos os projetos de língua planejada internacional, o Esperanto foi o único que se 
transformou, pelas suas virtudes, em língua viva, usada por uma coletividade disseminada 
em todos os países do mundo.

Sua internacionalidade máxima se mostra na gramática regular, de apenas 16 regras 
sem exceções, em seu vocabulário colhido nas grandes línguas de cultura e no fato de ser 
absolutamente neutro, isto é, de não pertencer a nenhuma nação ou grupo de nações, a ne-
nhum credo, a nenhuma corrente política ou filosófica, sendo portanto propriedade de todos. 
Venha conhecer o Esperanto.

Notícias do Movimento Espírita
18h30min – 400 vagas disponíveis. Local: 
CEERJ – Rua dos Inválidos, 182 – Centro / RJ. 
Contribuição R$ 15,00. Mas informações no 
site do www.ceerj.org.br . Inscrições: http://
www.ceerjlivraria.com.br/5-ened.html ou pe-
los telefones: 2224-1244 / 2224-1553. 

 4ª Caminhada em defesa da liber-
dade religiosa

CAMINHANDO A GENTE SE ENTENDE 
– domingo – 18 de setembro, às 11h – Orla 
de Copacabana. Mais informações www.ceerj.
org.br

 Seminário: Prevenção ao suicídio
Seminário com Gerson Simões Monteiro, 

Dia 10 setembro 2011, sábado, das 09h às  
12h. Local: CEERJ - Conselho Espírita do Es-
tado do Rio de Janeiro. Rua dos Inválidos 182 
- Centro – RJ. Informações: (21) 2224-1244

Participação especial - CVV - Centro de 
Valorização da Vida. O evento também será 
transmitido pela TV CEERJ

 O Filme dos Espíritos
O Filme dos Espíritos, livremente base-

ado em O Livro dos Espíritos, escrito por 
Allan Kardec, em 1857, está saindo do pa-
pel e estréia no dia 07/10/2011, pela PARIS 
Filmes. Assinam a direção o jornalista e ci-
neasta André Marouço, e o cineasta Michel 
Dubret. No elenco estão Nelson Xavier, 
Ênio Gonçalves, Etty Fraser, Ana Rosa, San-
dra Corveloni e Reinaldo Rodrigues.

 Instituições Espíritas (de nossa 
Região)

• Aniversariantes 
06/09/1971 – Associação Divulgadora do Li-

vro Espírita. Est. d,o Realengo, 
984 – Padre Miguel – 40 anos;

08/09/1965 – C. E. Apóstolo do Bem. Rua 
Gabriel Bernardes, 30 – Santa 
Cruz – 46 anos;

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

23/09/1947 – C. E. Prece aos Sofredo res. 
Rua do Tintureiros,341 – Ban-
gu – 64 anos;

30/09/1956 –  Associação Espírita Pedro Er-
nesto. Rua Temístocles Sávio, 73 
– Magalhães Bastos – 55 anos.
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 ANIVERSÁRIO DA MOCIDADE
ESPÍRITA EZEQUIEL - CELV

64 anos
E para comemorar convidamos

todos para participar desta
confraternização

Participe! Prestigie nossos jovens.
Dia 10 de setembro - sábado,

a partir das 16h30min

“Espiritismo na Moci-
dade, a transformação 
essencial”

Se você acha que a Doutrina 
Espírita transformou sua vida e lhe 
fez repensar valores, não deixe de 
compartilhar isso com seus amigos 
e conhecidos.

Muitas vezes, apenas um depoi-
mento é o suficiente para alguém 
despertar para a espiritualidade.

Com certeza, os jovens, colabo-
ram muito no sentido de levar essa 
Doutrina a um numero maior de 
pessoas!

Faça sua parte!

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

Todos os últimos sábados de cada mês, os 
jovens da Mocidade do CELV realizam valioso 
trabalho. Reúnem-se após o estudo e prepa-
ram alimentos a fim de, logo em seguida, se-
rem distribuídos, por eles próprios, aos mora-
dores de rua do nosso Bairro. Saem então, pelas ruas ao encontro dos nossos irmãos que 
não possuem um teto tampouco família, e levam o alimento do corpo, e, acima de tudo, 
o alimento para a alma, pois juntamente distribuímos mensagens, fazemos orações, leva-
mos uma palavra de esperança. Convidamos dois jovens que participam deste gratificante 
e humilde trabalho para que falassem um pouco de sua vivência e experiência pessoais.

Nosso bate- papo foi com o Lucas Albuquerque e o Raul Sérgio:

1- Como se realiza o trabalho?
Nosso trabalho é, basicamente, andar pelas ruas do centro de Campo Grande levan-

do alimento aos mais necessitados e também algumas mensagens de harmonia e paz.

2- Qual o objetivo maior dessa atividade?
Além de alimentar o corpo, levamos nossa atenção através de conversas, mensagens 

e orações para uma maior ajuda.

3- Quais ensinamentos vocês mais destacam dessa experiência?
Aprendemos a dar valor às pequenas coisas da vida, e a reclamar menos dos proble-

mas pessoais.

4- Citem pelo menos um momento marcante desse contato com moradores de rua, de 
muitos momentos que vocês com certeza possuem.

Certa vez havia vários numa calçada, uns 20 talvez, e todos vieram em nossa direção 
e fomos oferecendo refrescos, pães e o que mais tínhamos em mãos. Um deles depois 
de pegar o pão e o refresco pediu que fizéssemos uma oração. Pedimos apenas que ele 
esperasse um pouco, pois eram vários e estávamos distribuindo as coisas, e que assim 
que todos recebessem o pão faríamos a oração, como sempre fazemos. Enquanto os ou-
tros iam pegando e devorando o lanche, ele esperava paciente sem tocar no que rece-
beu. No momento da oração, quando todos já se alimentavam, vimos que ele estava há 
vários minutos com o pão inteiro nas mãos, pois foi um dos primeiros, e perguntamos se 
não comeria. Ele disse: “sim, mas primeiro vem Deus, depois a gente”. Estava esperando 
a oração, e somente depois dela se pôs a alimentar-se. Foi um grande ensinamento.

5- O que diriam aos jovens que ainda não vivenciaram tarefa semelhante?
Diríamos que é uma experiência muito boa, pois aprendemos muito e após o tra-

balho nos sentimos felizes e satisfeitos por ter amado o próximo, como ensinou Jesus. 
Todos deveriam ter essa vivência.

Eduardo Ferreira (entrevistador)

Encontros aos sábados, às 17h.
Convide seus pais para a reunião de pais, às 17h.

JOVENS ANIVERSARIANTES
27/09 - Tainá Silva Cosme

Jovens 
Voluntários... 

No dia 11 de setembro de 2011 (domin-
go), das 14h30 às 18h ocorrerá a II Mostra de 
Arte Espírita em prol do EMESC.

O evento reunirá diversos grupos de arte 
espírita, como o Estelares, o Grupo Q Atua, 
Banda Fato, CORESC, GRAESC e muito 
mais...

Os ingressos estão sendo vendidos a 
R$3,00 e a renda obtida será revertida para 
o EMESC. A mostra ocorrerá no Teatro da 
Cidade das Crianças (Rodovia Rio Santos, 
Km 1, Santa Cruz).

Não serão vendidos ingressos no dia do 
Evento.

INFORMAÇÕES: 3158-5804 / 9795-9113 / 
9662-4903 (ROBSON / ROSILÉA)

Visite o site www.polo6.net



6 Luz & Verdade Setembro 2011

A Arte cênica a serviço da divulgação espírita
A cultura Espírita vem desen-

volvendo-se em vários setores, 
notadamente na literatura e de 
forma crescente também no tea-
tro. Com o tempo perceberemos 
aquelas produções que tem como 
elemento básico o idealismo e a fi-
delidade aos postulados doutriná-
rios e as que se movimentam em 
torno de um modismo, ou, como 
se ouve na linguagem mercadoló-
gica, explorando “um bom nicho 
de mercado”. De qualquer forma 
é participando, comparando e de-
senvolvendo a nossa percepção 
que as coisas irão ficando claras. 
Não obstante, é um movimento 
altamente positivo e acredito que 
o que for verdadeiro será sempre 
amparado pela espiritualidade, o 
que não for passará, como de res-
to em qualquer atividade.

Quanto à emancipação da arte 
espírita, acredito que estamos 
buscando caminhos, muitas ve-
zes engatinhando na busca de 
uma estética que corresponda 
aos elevados conceitos morais 

expostos pelo Espiritismo. A 
emancipação será o resultado de 
esforços contínuos. Entendemos 
que a arte é a busca da beleza 
e do bem, atributos do Supremo 
Criador da vida. A arte em geral, 
no atual momento em que atra-
vessa a Humanidade, que nos 
desculpem os colegas, está mui-
to mais voltada para o exercício 
da vaidade e do egocentrismo 
do que para revelações excelen-
tes que a Arte tem a oferecer na 
construção de uma sociedade 
mais humana e menos voltada 
aos impulsos instintivos, orien-
tada para a busca de nossa ver-
dadeira essência. Para nós, par-
ticipar do movimento artístico é 
uma questão de cidadania.

(Texto de Marco Nicolatto, di-
retor teatral, ator, psicólogo pela 
UFMG e Artes Cênicas pela Facul-
dade da Cidade do RJ, espírita 
há 26 anos - extraído da Revista 
Internacional de espiritismo, nº 
509).

Questão 943 / LE. Donde nasce 
o desgosto da vida,que, sem mo-
tivos plausíveis, se apodera de cer-
tos indivíduos?

• Efeito da ociosidade, da falta 
de fé e, também, da saciedade.

• Questão 944 / LE. Tem o ho-
mem o direito de dispor da sua 
vida?

• Não; só a Deus assiste esse di-
reito. O suicídio voluntário impor-
ta numa transgressão desta lei.

“Você continuará a viver depois 
da morte, suicídio é ilusão. PROCU-

RE AJUDA.”

Depoimento:
“Se fossemos um pouco mais 

fortes em nossa última romagem 
terrena, não teríamos hoje, aqui, 
tomando o lugar de tantos que 
ainda estão embrenhados no lo-
daçal do vale dos suicidas. Nossos 

Em defesa da vida – Suicídio, diga não!
10/09 - Dia Mundial de combate ao suicídio

familiares não estariam sofrendo, 
sabe lá o quê... E, não teríamos 
que reencarnar mais tarde, levan-
do conosco o estigma nefasto en-
calacrado em nossos malformados 
corpos, devido a nossa covardia 
em querer fugir da vida através 
do suicídio.

Pudesse eu, de alguma forma, 
fazer um pedido aos habitantes 
do mundo, pediria: Que não ten-
tem, nem pensem em buscar no 
suicídio o fim de seus males, de 
suas dores, ou a solução de quais-
quer problemas; a maior  decep-
ção sentida ou experimentada aí 
na Terra, quando os revezes da 
vida nos levem aos malogros da 
sorte, são como pequenas alfi-
netadas, se comparadas com as 
agruras intérminas que fustigam 
dia e noite a consciência do espí-
rito culpado.

Diante das dificuldades que a 
vida apresenta, busquem, numa 
ocupação digna, o antidepressivo 
que nenhuma farmácia pode ma-
nipular; na prece, a luz que ilumi-
na do principio ao final do túnel 
e, em Deus, o Sublime Amor que 
envolve a todos.

Quando todas as criaturas es-
tiverem integradas no caminho 
do bem, não terão tempo de dar 
pasto aos maus pensamentos e, 
assim, no embalo do amor que 
santifica, encontrarão o prazer de 
viver e não mais buscarão meios 
de fugir de suas responsabilida-
des!”

(depoimento de um suicida, 
extraído do livro “O encontro dos 
oito – emocionante história no 
alem envolvendo oito suicidas”, 
psicografia de Antonio Lúcio, IDE 
Editora) 

A música, assim como a oração, é 
uma maneira de nos ligarmos a Deus 
e aos Espíritos de Luz, nos harmonizar-
mos com a espiritualidade, de agrade-
cermos e louvarmos a Deus. 

O Primeiro Encontro de Música Cristã 
Espírita: é a reunião de diversos, músi-
cos, bandas, grupos e corais Cristão-es-
píritas, em uma tarde de apresentações 
musicais.

Acontecerá durante a Semana Mau-
rícia, semana comemorativa da Cruzada 
dos Militares Espíritas, em homenagem 
a seu Patrono Capitão Maurício. O en-
contro tem por objetivo; além de nos 
unirmos com Deus através da música 
e comemorarmos a Semana Maurícia; 
aumentar a divulgação da arte espírita, 
essencialmente a música, integrando os 
artistas do meio e despertando novos 
talentos da arte e música cristã-espírita.

Data: 17 de setembro de 2011 – sá-
bado - Horário: a partir das 15h.

Local: Forte Duque de Caxias - Forte 
do Leme - Posto 1 da praia do Leme.

Ingresso: 02 kg de alimento não pe-
recível

Informações:
http://www.wix.com/emcerj/emce 
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EM BUSCA DE JESUS

Jesus no Lar
Para a generalidade dos estudio-

sos, o Cristo permanece tão-somente 
situado na História modificando o cur-
so dos acontecimentos políticos do 
mundo; para a maioria dos teólogos, 
é simples objeto de estudo, nas le-
tras sagradas, imprimindo novo rumo 
às interpretações da fé; para os filó-
sofos, é o centro de polêmicas infin-
dáveis, e, para a multidão dos crentes 
inertes, é o benfeitor providencial nas 
crises inquietantes da vida comum.

Todavia, quando o homem percebe 
a grandeza da Boa Nova, compreende 
que o Mestre não é apenas o reforma-
dor da civilização, o legislador da cren-
ça, o condutor do raciocínio ou o doa-
dor de facilidades

terrestres, mas também, acima de 
tudo, o renovador da vida de cada 
um.

Atingindo esse ápice do entendi-
mento, a criatura ama o templo que 
lhe orienta o modo de ser; contudo, 
não se restringe às reuniões conven-
cionais para as manifestações ado-
rativas e, sim, traz o Amigo Celeste 
ao santuário familiar, onde Jesus, en-
tão, passa a controlar as paixões, a 
corrigir as maneiras e a inspirar as 
palavras, habilitando o aprendiz a 
traduzir-lhe os ensinamentos eternos 
através de ações vivas, com as quais 
espera o Senhor estender o divino 
reinado da paz e do amor sobre a 
Terra.

Quando o Evangelho penetra o Lar, 
o coração abre mais facilmente a porta 
ao Mestre Divino.

Neio Lúcio conhece esta verdade 
profunda e consagra aos discípulos no-
vos algumas das lições do Senhor no 
círculo mais íntimo dos apóstolos e se-
guidores da primeira hora.

Hoje, que quase vinte séculos são 
já decorridos sobre as primícias da Boa 
Nova, o domicílio de Simão se transfor-
mou no mundo inteiro...

Jesus continua falando aos compa-
nheiros de todas as latitudes. Que a 
sua voz incisiva e doce possa gravar no 
livro de nossa alma a lição renovadora 
de que carecemos à frente do porvir, 
convertendo-nos em semeadores ati-
vos de seu infinito amor, é a felicidade 
maior a que poderemos aspirar.

(Livro “Jesus no Lar”) - Emmanuel

REFLEXÕES DA ATUALIDADES

O amor à Casa e à causa espírita
O amor é a chave para a compreensão de tudo o que diz respeito à 

vida, e não por acaso, o apóstolo João o afirmou que “Deus é amor”. 
Parafraseando Jesus que já havia afirmado ser o amor o resumo de 
toda a lei e todos os profetas da humanidade. Em verdade, um ideal 
somente é levado a efeito com sabedoria quando realizado com esse 
sentimento sublime, e todas às vezes no qual ele está ausente, é certo 
o fracasso e a desdita. Assim em tudo na vida, também na religião. 
Com mais ênfase deve ser no aspecto religioso, pois o mesmo serve 
de parâmetro a todos aqueles que buscam de boa fé servir e amar seu 
próximo, apesar das inúmeras mazelas que ainda caracterizam nossa 
conduta cotidiana.

Adeptos de uma doutrina que possui como lema “Fora da carida-
de não há salvação”, somos chamados a cultivar benevolência para 
com todos, perdoar as ofensas e tolerar as imperfeições alheias. 
Essa identificação com os princípios esposados, todavia, somente 
surge com o amor à causa que todos abraçamos, a causa de Jesus, 
que é a causa da Doutrina Espírita. Ser cristão é ser espírita e esse 
amor incondicional pela religião levar-nos-á, por extensão, ao amor 
pela instituição espírita. Em outras palavras, o amor à causa, que é 
o principal, nos conduzirá ao amor à Casa, que é necessário. Am-
bos traduzem-se no devotamento e na abnegação empreendidas em 
favor do próximo, de mil maneiras buscando um só e único objetivo: 
servir a Jesus. São sobremaneira valiosas as informações obtidas e 
os benefícios colhidos ao nos tornarmos adeptos de uma tarefa tão 
nobre, que todo o bem por nós realizado será sempre pouco perto 
das bênçãos oferecidas por Deus do mais alto. Fazer, portanto, todo 
o bem possível, torna-se obrigação inadiável a todo cidadão e espe-
cialmente àqueles já despertos para a luz da presença religiosa em 
seus corações.

Amar a causa espírita significa dedicar-se ao bem em todo e qual-
quer local no qual nos encontremos; fazer os princípios nossos brilha-
rem no exemplo pessoal, a fim de que o mundo receba a mensagem 
de esperança; cultivar o trabalho, a solidariedade e a perseverança; 
estudar e amar sem limites. E amar a Casa espírita, representa o es-
forço constante para dar o melhor pelo bem da instituição, pois é ela 
a mantenedora do ideal espírita no mundo. Ajudá-la, pelo tanto que 
nos ajuda, a fim de que prossiga distribuindo luzes, e assim como 
fomos nosotros beneficiados pela Casa, os que vierem após também 
o sejam por aqueles que hoje mourejamos. Dedicar-se ao estudo, 
ao trabalho, sem caprichos ou preferências, com o único e sincero 
desejo de servir é a senha neste momento de transições.

FRASE DO MÊS

“A tolerância é a regra de ouro do comportamento”
Mahatma Gandhi
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Ciência Espírita
A família, o orientador (1ª parte)

O homem de hoje está cansado dos mui-
tos esquemas filosóficos que faliram. Está aler-
tado contra as palavras vãs e ocas que não 
mais lhe fornecem as desejadas soluções para 
sua alma aflita. O homem que vem passan-
do através das gerações por todas essas vi-
vências, sem lembranças das diversas etapas 
pretéritas com espírito sobrecarregado de ex-
periências, aguarda o correto e o harmônico. 
Por isso, ele se encontra como que prevenido 
contra os pieguismos, as doutrinas e seitas que 
não lhe ofereceram os alicerces de uma reali-
dade maior. O homem está acordado contra 
o “psicologismo” esvaziante dos dias atuais, a 
desumanizar o serviço e as atividades que o 
envolvem. Está a exigir uma psicologia lógica 
e clara sem rodeios anestesiantes. A Psicologia 
Espírita aí está a afirmar os conceitos básicos 
da vida nos seguros alicerces que a estrutura 
mental humana sempre aguarda e que, nos 
dias atuais, por processo maturativo, está 
emergindo dos próprios arquétipos psíquicos 
da humanidade.

Sem embargo, acreditamos que o médico 
ou o orientador, como estudioso da ciência, 
tem por obrigação conhecer e participar das 
razões do espírito, a fim de se colocar em con-
dições de acender as luzes maravilhosas de 
uma Psicologia bem alicerçada que a Doutrina 
Espírita oferece a mancheias.

Dr. Jorge Andréa.
Jornal Correio Espírita, janeiro 2011.

Mensagem mediúnica

Queridos irmãos
Que nosso Amado Cristo Jesus, em sua 

infinita misericórdia, ilumine os novos obrei-
ros nesse caminho de amor. 

Que o pensamento primordial seja pen-
sar no próximo, esquecendo-se de nós, só 
assim estaremos servindo com o Cristo, nesse 
trabalho aos que sofrem. Tudo acontece de 
acordo com a vontade do nosso amado Pai, 
e estamos gratos a Ele da valiosa ajuda que 
tivemos em cada encontro, porque foram ali-
viadas muitas dores nesses momentos, que 
estivemos juntos. Agradecemos, Senhor, 
pela misericórdia, porque muitos irmãos fo-
ram ajudados,e aliviados seus sofrimentos. É 
assim a infinita bondade de nosso Pai para 
conosco. 

E pedimos, mais uma vez, que nos ajude 
Senhor, a não desistir desse caminho, aonde 
sentimos Sua presença em nossos corações 
e a felicidade por poder colaborar no bem.

Estamos felizes e sentimos o desejo sincero 
de cada um em aprender para melhor servir. 
Assim deve ser em nome nosso Cristo Jesus. 
E agradecemos por tanto amor que sentimos 
de todos nesses encontros, em que estivemos 
juntos. E que seja sempre feita a vontade do 
nosso Pai e não a nossa!
Deus seja louvado!

Irmã Clara

Mensagem Recebida no último dia do trei-
namento de passe do CELV, no dia 06 de 

agosto de 2011 - médium Neyde Ney.  

“Somos responsáveis pelos desvios 
mentais que causamos aos nossos 
semelhantes, devido os nossos trajes”. 

 Joana de Ângelis
Portanto, se você está trajando uma 
roupa muito curta, transparente ou 
muito decotada, reflita! Contamos com 
sua compreensão.

VOCÊ QUE...
Acabou de chegar
Quer conhecer mais a Doutrina 
Espírita
Procura orientação, consolo...
Não perca a oportunidade!
Existe um grupo esperando por você! 

Grupo de Iniciação ao Espiritismo
•Domingos, segundas ou quintas, às 09h.
•Quartas ou sextas, às 20h.


