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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 
 

      Viver em Família 

O Espiritismo é um plano de felicidade para os que tem olhos de 
ver, ao nos apresentar a reencarnação, projeto de Deus para a evo-
lução. E a família é uma dessas oportunidades que temos. 

Organizada no mundo espiritual, a família traz em si, conceitual-
mente, corpúsculos divinos. Uma “ideia genial de Deus”, que nasceu 
da eternidade insondável de Sua sabedoria.  

Toda experiência familiar é construtiva mesmo sem êxito relati-
vo, oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas. A exis-
tência da família cria, em nossa alma, mecanismos de segurança e 
de aconchego. Mas, essa experiência exige renúncias e sacrifícios, 
dedicação e amor para garantir êxito.  

Nem sempre se reúnem na família as almas essencialmente a-
fins. Mas conviver é uma arte. A família nos educa nesta arte de 
sermos mais participativos e fraternos, aprendendo a dar e receber, 
fugindo do milenar egoísmo e principalmente no exercício do per-
dão. Amor é construção pessoal. Está ligada à afabilidade, à doçura 
e ao trato afetivo, que fazem aflorar os melhores sentimentos, pro-
curemos o exercício destes sentimentos dentro de nossa família. Na 
família consanguínea, na afetiva, na social e em outras tantas, que 
são a “unidade de trabalho de Deus”.  

Oportunamente, neste mês, em que os esquecidos e ocupados 
lembram de suas mães, abnegadas mulheres que devem ser lem-
bradas e honradas todos os dias,  fazemos uma homenagem às 
mães heroínas, quase anônimas, anjos de ternura, e que vivem e-
popeias históricas. Lembremos o que nos diz com carinho o espírito 
André Luiz:  

”De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino 
que norteia o progresso. (...) Misto de júbilo e sofrimento, missão e 
prova, maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor 
incomensurável, em que desponta, sublime e sempre novo, o ense-
jo de burilamento das almas na ascensão dos destinos”. 

E o melhor, é sempre viver em família! Parabéns às mães! 

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. 
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). 

      O que seria, para a sociedade, o resultado 
do relaxamento dos laços de família?  
- Uma recrudescência do egoísmo. 

 
Por que “O MELHOR É VIVER EM FAMILIA!” 



� Vídeo Divulgação 

Sexualidade, amor e pai-
xão 
Seminário proferido pelo 
médico, homeopata e tera-

peuta espírita, Alberto Almeida, que, 
nessa empolgante palestra, nos apresenta 
a importância dos laços afetivos que se 
intensificam ao longo do tempo, como tor-
ná-los mais duradouros e aproveitá-los da 
melhor maneira possível. Sob uma ótica 
espírita, Alberto Almeida expõe a necessi-
dade de amar, e de como esse sentimento 
é encarado por alguns indivíduos. Com 
histórias divertidas, que prendem a aten-
ção, são abordados fatos do cotidiano e o 
valor dos pequenos detalhes em uma rela-
ção afetiva. 

A exibição terá 80 minutos e foi produzi-
do pelo CEI (Conselho Espírita Internacio-
nal). 
 
Exibição: somente terça-feira, dia 15/05/12 

Horário: 20h – Salão do CELV 
Entrada gratuita – Convide os amigos 

 
� CELVINHO e sua 
dica de leitura  

“Conte Mais” 
    Esta obra está em 
quatro volumes e consti-
tui uma coletânea de 
histórias educativas 

infanto juvenis, de cunho moral elevado, 
destinado a colaborar na formação de uma 
personalidade sadia, para serem utilizadas 
por pais e educadores. A linguagem simbólica 
da narrativa representa ótimo recurso para o 
desenvolvimento da inteligência emocional e 
da identidade moral.  

Dividido em quatro volumes e, cada um 
com várias histórias. O volume é destinado a 
crianças a partir dos 3 anos. O volume 2 para 
os de 7 e 8 anos. O volume 3 apropriado para 
9 e 10 anos. E o volume 4, indicado para os 
jovens a partir dos 11 anos. A obra foi elabo-
rado com muito carinho pela Área de Evange-
lização da  Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (Fergs) 
 
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 

 
      Ainda na campanha da FEB, 
Comece pelo Começo, que tem 
como objetivo difundir o Espiritis-
mo a partir do conhecimento de 
sua fonte original, que são as 
obras organizadas por Allan Kar-

dec, pseudônimo adotado pelo professor Hip-
polyte Leon Denizard Rivail. 

Para esse mês a dica é “A Gênese” para os 
espíritas, um livro que precisa ser conhecido e 
estudado.  

Para o leitor não espírita, é uma oportunida-
de excepcional de imersão em grandes temas 
de interesse universal, abordados de forma 
lógica e reveladora. 

Divide-se em 3 partes; 
- Na 1ª parte, analisa a origem do planeta 

Terra, de forma coerente, fugindo às interpreta-
ções misteriosas e mágicas sobre a criação do 
mundo. 

- Em sua 2ª parte aborda a questão dos mila-
gres, explicando a natureza dos fluidos e os 
fatos extraordinários contidos no Evangelho. 

- Na 3ª parte enfoca as predições do Evan-
gelho, os sinais dos tempos e a geração nova. 

Os argumentos que compõem os 18 Capítu-
los desta obra têm como base a imutabilidade 
das grandiosas leis divinas. 

Editado pela FEB, tem 423 páginas e você 
pode encontrar em qualquer Livraria Espírita. 
Leia-o! Estude a Codificação Espírita. 
 
 

    Avisos da Divulgação: 

 

1) Atualização de e-mail: Atualização de e-
mail: Pedimos aos interessados que atualizem 
seus e-mails junto ao endereço eletrônico: 
divulgacao@celv.org.br, uma grande quantida-
de de mensagens retorna com erro. Por favor, 
quem desejar continuar recebendo avisos e 
convites deve atualizar seus endereços de 
email. Para aqueles que desejem receber nos-
sas noticias, o Boletim, avisos e convites, fa-
çam um pedido pelo nosso e-mail. 
 
2) Voluntários: A Diretoria de Divulgação preci-
sa de  um voluntário para o Setor de Divulga-
ção, para participar da equipe de criação do 
Boletim. O  voluntário deve estar participando 
de algum grupo de estudos de nossa Casa e 
ser dedicado! Os interessados devem procurar 
Marylin Oliveira, ou enviem email para a Divul-
gação. 

Fragmentos de Luz... 
Nossa Mãe 
 
Certa mulher existe em nosso mundo, 
Anjo do nosso pão de cada dia, 
Ela foi ver-me quando eu mais sofria, 
Inspirada no Amor puro e profundo. 
Desejo retratá-la e me confundo, 
A palavra terrestre não me guia. 
“Veio estender-me luz e a dor fugia... 
Ao lembrá-la de bênçãos me circundo”. 
Levantei-me e indaguei: - Ah!... Quem   
seria? 
Alguém da Terra que eu não conhecia? 
Sei que era um Anjo em estrelas de Luz!... 
Um mendigo me disse: - Era Maria... 
Céus!... Eu vira a Nossa Mãe e não sabia. 
Era sim, Nossa Mãe, Mãe de Jesus!... 
 

Cornélio Pires 
Mensagem psicografa pelo médium Francis-

co Cândido Xavier, em reunião Pública na 
noite de 21 de fevereiro de 1998, no Grupo 

Espírita da Prece. 
 

 

... & Verdade 
Pelo estudo da situação dos Espíritos, o 

homem sabe que a felicidade e a desdita, 
na vida espiritual, são inerentes ao grau de 
perfeição e de imperfeição; que cada qual 
sofre as consequências diretas e naturais 
de suas faltas, ou, por outra, que é punido 
no que pecou; que essas consequências 
duram tanto quanto a causa que as produ-
ziu; que, por conseguinte, o culpado sofreria 
eternamente, se persistisse no mal, mas 
que o sofrimento cessa com o arrependi-
mento e a reparação, ora, como depende 
de cada um o seu aperfeiçoamento, todos 
podem, em virtude do livre-arbítrio, prolon-
gar ou abreviar seus sofrimentos, como o 
doente sofre, pelos seus excessos, enquan-
to não lhes põe termo. 

 

A Gênese 
Capítulo I, item 32. 

EXPEDIENTE: LUZ & VERDADE - INFORMATIVO OFICIAL DO CENTRO ESPÍRITA LUZ E VERDADE 
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Acesse nosso site www.celv.org.br  
Quer falar conosco, tem sugestões ou 

dúvidas?  
divulgacao@celv.org.br 

Ao adquirir qualquer produto  

da Livraria da Casa 

Espírita, você estará contribuindo 
para a Instituição! 

Compre livros na Casa  

Espírita que frequenta. 



���� Diretoria de Assistência e Promo-
ção Social - DAPSE 
      Agradecemos aos Srs. Associados e 
frequentadores do CELV e lembramos 
quanto são importantes suas doações 
para que possamos atender às famílias 
acolhidas por nossa Casa. 
 Em março/2012, recebemos: 
354 kg de alimentos, 2517 peças de rou-
pas,  176 pares de calçados, 32 bolsas / 
cintos, 32 materiais de higiene e limpeza, 
outros donativos: 189  e R$ 110,25 
(doações em espécie).  No Bazar foram 
arrecadados R$ 873,25. 
 Também recebemos uma doação 
de 320 Kg de alimentos da Escola Santa 
Bárbara.  

    

 
“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, agradeça a Deus por esta 
oportunidade, sorria, abrace. 
      Aproveite este momento 
para ser feliz, a felicidade é 
feita de momentos inesquecí-
veis. Feliz aniversário! 
 

MAIO 
1 - Magali Cardoso Brumatti    
1 -  Selma Carolina Salmaso Coutinho    
2 -  Leonardo Carlito Cardoso    
2 -  Maria Iara Pereira da Silva    
3 - Terezinha de Jesus Araújo    
5 -  Madalena da Silva Gomes    
7 -  Iris de Souza da Cunha    
8 -  Celia Maria Moreira P. Evangelista    
9 -  Deise Figueira Martins 
9 - Luís Carlos Lopes    
9 - Nair Loureiro Dragon    
10 - Claudia Marcia dos Santos Costa    
10 - Luiz Felipe Neris Cardoso    
11 - Maria Cristina Giacometti Lameirão    
14 - Fátima Cristina Menezes da Silva    
14 - Marcelo Vargas dos Santos    
14 - Maria Luiza Oliveira de Medeiros    
16 - Jandira de Amorim    
16 - Paulo Renato Gomes dos Santos    
16 - Sergio Murilo Ferreira Santiago    
17 - Leandro Dias Pinto Guedes    
17 - Nilbe Brilhante Borsato    
19 - Angela Baptista Malaquias    
20 - Andréia Ribeiro Leonardo    
21 - Ediléa dos Santos Lauria    
22 - Hildemberto Nascimento Paiva    
22 - Jorge Goulart de Araujo Junior    
22 - Maria Aparecida Drumond M. Alvez    
23 - Natalia Joseli Correa da Mota    
25 - Edson José do Nascimento    
26 - Edna Maria Soares da Silva    
28 - Alice Alves Leal    
28 - Laudelino Vaz de Oliveira Filho    
30 - Marcelo Cerqueira Mendes    
31  Cristiano Maciel dos Santos    
31 - Eunice Borges    
31 - Marina de Brito Ferreira    

����Você precisa conversar?        
 Importante saber que, 
nossa Casa oferece atendimento 
fraterno a todos os que desejam 

conversar, aliviar o coração, aliviar seus mo-
mentos de incompreensão, 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, nossos braços se abrem em sua 
direção para ajudá-lo a caminhar com mais fé e 
esperança. Não se sinta sozinho, ou esquecido 
do Pai misericordioso.    Se precisar, procure 
este serviço, todos trabalhamos em nome do 
Divino Mestre. Procure o balcão de atendimento 
ou nossa recepção e solicite uma entrevista 
fraterna. 

2º ALMOÇO BENEFICENTE / CELV 

É com imensa alegria que o 
CELV faz uma delícia de 

convite a todos. 

 Realizaremos nosso Almoço 
Fraterno no  

Domingo, dia 10 de junho,  

a partir das 12h. 

Traga a família e convide os amigos para 
saborear conosco. 

Além da confraternização, você estará aju-
dando ao CELV. 

Novos Associados Contribuintes 
(período janeiro a abril 2012) 
Agradecemos e saudamos a todos:   

 
. Alcina Pereira de Azevedo 
. Bárbara Regina da Conceição  
. Cíntia Fernandes Barbosa A. de Souza  
. Cristiano Maciel dos Santos 
. Deise Figueira Martins 
. Edvaldo Hott Braga 
. Gizele Pereira Alves da Cruz Muzi   
. João Luiz de Oliveira da Costa 
. Leda Maria Moraes de Oliveira 
. Manoel Celestino de Medeiros  
. Marcos Araújo de Souza   
. Margareth de Oliveira Cardoso da 
Rocha 
. Paulo Renato Gomes dos Santos   
. Simone de Souza Lima de Aquino 

Associados Efetivados  
(período janeiro a abril 2012) 
 
. Altair Ferreira Guedes da Silva 
. Ione Wood Leite Barbosa  
. Irani Loures dos Santos 
. Iria Aurora Silva de Almeida  
. Iris Duarte de Souza dos Santos 
. Juliana Alcantara Mesquita 
. Luciene Bahiense Moreira 
. Luiz Felipe Neris Cardoso 
. Maria Aparecida Guedes da Silva  
. Maria Iara Pereira da Silva  
. Merlyn Mana  
. Nathália Del Rey Leal 
. Rogério Notaroberto da Silva  
. Sérgio de Matos de Carvalho 
. Sonia do Rosário 
. Tayná Seixas da Silva Oliveira 

���� Avisos da Diretoria: 

1 - Se você deseja se tornar um As-
sociado, colaborando com nossos 

compromissos mensais, procure 

nossa Biblioteca e se informe; 

(Do Estatuto do CELV: Capitulo 3 – 
Artigo 6º : 

Parágrafo 1º. A admissão do futuro 
associado se dará por proposta 
subscrita por um associado efetivo, 
em pleno gozo dos seus direitos, só 
sendo concretizada após aprovação 
em reunião da Diretoria Colegiada. 
Parágrafo 2º. Os associados contri-
buirão mensalmente com uma quan-
tia igual ou superior a 1% (um por 
cento) do salário mínimo nacional, a 
seu critério.) 
2 - Se você acabou de se tornar um 

associado contribuinte, procure a 

Livraria para receber um exemplar 

do Estatuto do CELV, e os esclareci-

mentos a respeito de suas contribu-

ições; 

3 - Se deseja ser excluído de nosso 

quadro de associados deve fazê-lo 

por:  

“por requerimento de sua livre e 
espontânea vontade, mediante co-
municação escrita do associado à 
Diretoria Colegiada” (Do Estatuto 
do CELV: Capitulo 3 – Artigo 10º) 



� � � � Instituições Espíritas  
(de nossa Região) 

Aniversariantes 
01/05/1957 – ACEB / Assoc. Cristã E. Beneficen-
te. Pç. Taquarana, 65 – Santa Margarida – 55 
anos;       
07/05/1995 – Confraternização Cristã Aurino 
Costa. Estrada do Taquaral, 42 – Bangu – 17 
anos; 
16/05/2000 – Casa de Caridade Maria de Naza-
ré. Estrada do Campinho, 79/C – Campo  Gran-
de – 12 anos; 
23/05/2007 – GEAF / Grupo E. Amadeu Ferreti. 
Rua  Potiraguá, 290 – Bairro Santa Rita / Campo 
Grande – 5 anos; 
29/05/2004 – ABBEM / Assoc. Beneficente E. 
Bezerra de Menezes. Est. do Mato Alto, 959 - 
Guaratiba – 8 anos; 
31/05/1936 – C. E. Discípulos de Léon Denis. 
Rua do Cruzeiro, 136 – S. Cruz – 76 anos. 
 

Endereços & Programação 
Grupo Espírita Tereza de Jesus (GETJ) 

Estrada do Monteiro, 481, Campo Grande, RJ. 
Tel.: (21)2410-0826 

www.grupoespiritaterezadejesus.wordpress.com  

Reuniões Públicas e Passes: quar-
tas-feiras, às 9h. Sábados, às 19h15min.  

Evangelização infantil e juvenil: 
Sábados, às 19h. 
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Notícias do Movimento Espírita 
                
            AGENDA DO CELV 
            Consulte também nossos murais. 
 
���� Novo Grupo de ESDE – inicio 08/05 

Se você acabou de chegar ou deseja 
conhecer melhor a Doutrina Espírita, terá 
inicio um novo grupo de Estudo Sistemati-
zado da Doutrina Espírita, às terças-
feiras, sempre às 20h. Com abordagens 
diferentes, o Estudo Sistematizado da 
Doutrina Espírita estuda assuntos diver-
sos com muita dinâmica, técnica e recur-
sos didáticos apropriados. Participe, mais 
informações procure os coordenadores, 
Ana Maria, Marilia Vidigal ou Ricardo Tei-
xeira.   

 
���� GELCOM  

O Grupo de Estudo dos Livros Comple-
mentares foi criado para um estudo metó-
dico, programado e leve, no qual os parti-
cipantes podem debater e esmiuçar as 
entrelinhas do pensamento espírita supe-
rior. Se você estudou ou está estudando 
as obras básicas (GELCO ou ESDE), não 
perca esta oportunidade. 

• GELCOM I – Estudos às terças-
feiras, das 18h às 19h30min, estudando, 
atualmente, as obras de Manoel Philome-
no de Miranda. 

• GELCOM II – Estudos aos sábado, 
das 16h30min às 18h. O grupo estuda as 
obras de André Luiz. 

� � � � 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 MAIO os encontros 
serão nos dias 11 e 25, sempre às 08h. 
Participe, colabore!   

 
VOCÊ QUE... 
���� Acabou de chegar 
���� Quer conhecer melhor a Doutrina Es-
pírita 
���� Procura orientação, consolo... 
���� Não perca a oportunidade! 
Existe um grupo esperando por você! 

Grupo de Iniciação ao Espiritismo. 

O DAPSE / CELV convida a todos para o chá beneficente que será organizado 
pelo Grupo de Gestantes, que tem como objetivo completar o Enxoval do Bebê que será 
doado para cada gestante ao final do módulo. 

Ajude adquirindo um convite, em nossa Livraria, se possível, doe qualquer artigo para 
bebê. Sua colaboração será bem vinda! 

O chá vai acontecer no domingo,  
Dia 27/05/12, às 16h – aqui no CELV  

Com a participação da companheira: Guilermina Benac, que vai falar sobre 
 “Maria, Mãe das Mães”.  

E também do GAAF (Grupo de Arte E. Amadeu Ferretti) 
 

   X ENCONTRO 
COM A MÚSICA ESPÍRITA 

 
Dia 27 de Maio de 2012 
ENTRADA GRATUITA 

 
 

Local: NELD / A MINHA CASA 
 (Estr. do Moinho, nº. 135 em Campo Grande - RJ). 

A PARTIR DAS 14h. 
 

                                                           PRESENÇAS CONFIRMADAS: 
                                                        Grupo Q Atua, Vozes e Acordes, Espelho da Alma 

����Blog do SAPSE - CEERJ 
 Este blog destina-se aos dirigen-
tes do Serviço de assistência social do mo-
vimento espírita do Estado do Rio de Janei-
ro e visa a divulgação de informações atua-
lizadas e necessárias para manter ajustado 
à lei o Serviço de Assistência e Promoção 
Social das Casas Espíritas. Acesse http://
sapselegalrj.blogspot.com.br/ 
 
����Vem aí o 3º Congresso Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro 
 O Conselho Espírita do Estado do 
Rio de Janeiro (CEERJ) convida todos os 
espíritas e os interessados 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 Líbano, 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 finali-
dade da existência corpórea, recordando a 
sublime mensagem do Mestre Jesus: “EU 
VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA E 
VIDA EM ABUNDÂNCIA”- (João 10:10). 
As inscrições já começaram. Acessem 
http://congressoespiritarj.com.br/ 
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Alessa de Fatima – 01/05 
Lucio França – 20/05 

Matheus Veloso – 22/05 
João Vitor Abreu – 27/05 
Pedro Granadeiro – 28/05 

 
 
 
 
 

VÊM AÍ OS ENCONTROS DE  
MOCIDADES ESPÍRITAS 

Preparem-se: 
 
1ª CONJER 
“E tudo o quanto fizerdes, fazei de todo o 
coração” 
Vai acontecer no dia 03 de junho de 2012, das 
08 às 18h, a primeira  Confraternização de 
Juventudes Espíritas de Realengo, para os 
jovens espíritas dos 11 aos 25 anos que fre-
quentem uma instituição espírita pelo menos 6 
meses. 
Mais informações no site:  http://
www.sextaregiao.net/conjer/ 
 
XXIV CONJEB 
"Quero um planeta melhor" 
A Confraternização de Juventudes Espíritas de 
Bangu, vai acontecer nos dias 21 e 
22/07/2012, para os jovens espíritas dos 11 
aos 21 anos que frequentem uma instituição 
espírita pelo menos 6 meses. 
O período de inscrição vai de 01 de abril a 31 
de maio. Mais informações no site da CON-
JEB: http://www.ceu29.com/conjeb/  
 
EMECGRAN 
Ainda sem informações para o Encontro das 
Mocidades Espíritas de Campo Grande.  
EMESC 
O Encontro das Mocidades Espíritas de Santa 
Cruz acontece sempre no mês de setembro, 
ainda sem informações.  

Sábado - 12/05 – 18h  
Lona Cultural C. Grande.  

(GQA, Marielza e Allan Filho) 
Convites antecipados em nossa 

Livraria - R$10,00  

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? 

 

Suicídio Indireto - W.A.Cuin 

           Suicida não é somente aquele que num gesto insano e abrupto aniquila a 

vida do seu próprio corpo, mas todos nós que, de forma descuidada e irresponsável, 
não zelamos devidamente do patrimônio físico que serve, por algum tempo, de mo-
rada ao Espírito, que vem à Terra em busca de novas e oportunas oportunidades de 
redenção e progresso. 
          Quando programamos uma nova existência aqui neste planeta, através do 
processo reencarnatório, o fazemos carregando no íntimo a proposta de prosperida-
de espiritual, utilizando os recursos físicos que a Providência Divina nos coloca a 
disposição, mediante as nossas necessidades. Cumprir com as metas estabelecidas, 
levando avante com fidelidade, todas as etapas delineadas é obrigação nossa, pois 
que qualquer deslize ou fuga aos compromissos assumidos se caracterizará como 
desobediência ao plano anteriormente traçado. 
          Aquele que não conclui, por indiferença aos reais valores da vida, o planeja-
mento adrede estabelecido no mundo espiritual, sem dúvida, receberá o título de 
suicida indireto, devendo, portanto, arcar com as conseqüências naturais do descaso 
verificado. 
          Diante da seriedade das leis universais, sem nenhuma dúvida, o reflexo dos 
nossos desleixos nos acarretarão graves prejuízos, comprometendo nossa ascensão 
espiritual, começando na própria existência físicas com os desequilíbrios que agredi-
rão o corpo do ostentamos. 
          Caracteriza-se como um suicida indireto aquele que descuidadamente se 
presta ao consumo de bebidas alcoólicas, quem cultua o vício do tabagismo, o insen-
sato que prefere o abismo dos tóxicos mais pesados, o glutão que não tem disciplina 
quanto a alimentação que deve ingerir, o desajustado dos sentimentos que somatiza 
em seu corpo, grandes cargas emocionais negativas, o egoísta que gasta suas ener-

gias no atendimento desenfreado aos seus desejos, o orgulhoso que sofre terrivel-
mente ao receber qualquer humilhação, o vaidoso que gasta o tempo cuidando ex-
cessivamente da sua aparência, o malfeitor que inferioriza suas ações para perpetrar 
a violência, o motorista que transforma seu veículo em instrumento de agressivida-
de e imprudências, o desocupado que ainda não descobriu o imenso valor do traba-
lho e muito mais.(...) 

          Podemos, então, num gesto desesperador cometer um suicídio abrupto ou 
morrer lentamente mergulhados no comodismo, na inércia, na indiferença ou na 
irresponsabilidade, carreando para o nosso âmago uma gama de dores e sofrimen-
tos que nos custarão rios de lágrimas. 

          Pensemos detidamente, ninguém vem à Terra, usufruindo de toda uma no-
tável estrutura divina, viver uma nova reencarnação, por simples passa-tempo ou 
por esporte. A razão e o bom senso nos indicam que na qualidade de filhos de Deus 
e irmãos de Jesus, temos a obrigação de pautar nossos dias no contexto da respon-
sabilidade e obediência ao Código Divino. 
          O suicídio, seja direto ou indireto, será sempre uma tragédia em nossas vi-
das. Pensemos nisso. 

(retirado do site http://www.mocidadesespiritas.com.br) 
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Este mês não haverá textos sobre Arte Espírita, neste momento aproveitaremos o espaço para divulgar esta propícia mensagem da Men-
tora Espiritual de Divaldo Franco. É oportuno lermos e nos colocarmos inseridos nesta transição de valores que passamos, e percebermos 
como somos responsáveis por escolhas equivocadas, e que nosso papel como espíritas seja mais integral. (Marylin Oliveira) 

Retirada na integra no site http://www.sextaregiao.net/portalespirita/index.php/3-joana-de-angelis-anencefalo 

 Nada no Universo ocorre como fenômeno caótico, resultado de alguma desordem que nele predomine. O que parece casual, destrutivo, é sem-
pre efeito de uma programação transcendente, que objetiva a ordem, a harmonia. 
De igual maneira, nos destinos humanos sempre vige a Lei de Causa e Efeito, como responsável legítima por todas as ocorrências, por mais diversifica-
das apresentem-se. 
O Espírito progride através das experiências que lhe facultam desenvolver o conhecimento intelectual enquanto lapida as impurezas morais primitivas, 
transformando-as em emoções relevantes e libertadoras. 
Agindo sob o impacto das tendências que nele jazem, fruto que são de vivências anteriores, elabora, inconscientemente, o programa a que se deve sub-
meter na sucessão do tempo futuro. 
Harmonia emocional, equilíbrio mental, saúde orgânica ou o seu inverso, em forma de transtornos de vária denominação, fazem-se ocorrência natural 
dessa elaborada e transata proposta evolutiva. 
Todos experimentam, inevitavelmente, as consequências dos seus pensamentos, que são responsáveis pelas suas manifestações verbais e realizações 
exteriores. 
Sentindo, intimamente, a presença de Deus, a convivência social e as imposições educacionais, criam condicionamentos que, infelizmente, em incontáveis 
indivíduos dão lugar às dúvidas atrozes em torno da sua origem espiritual, da sua imortalidade. 
Mesmo quando se vincula a alguma doutrina religiosa, com as exceções compreensíveis, o comportamento moral permanece materialista, utilitarista, 
atado às paixões defluentes do egotismo. 
Não fosse assim, e decerto, muitos benefícios adviriam da convicção espiritual, que sempre define as condutas saudáveis, por constituírem motivos de 
elevação, defluentes do dever e da razão. Na falta desse equilíbrio, adota-se atitude de rebeldia, quando não se encontra satisfeito com a sucessão dos 
acontecimentos tidos como frustrantes, perturbadores, infelizes...  
Desequipado de conteúdos superiores que proporcionam a autoconfiança, o otimismo, a esperança, essa revolta, estimulada pelo primarismo que ainda 
jaz no ser, trabalhando em favor do egoísmo, sempre transfere a responsabilidade dos sofrimentos, dos insucessos momentâneos aos outros, às circuns-
tâncias ditas aziagas, que consideram injustas e, dominados pelo desespero fogem através de mecanismos derrotistas e infelizes que mais o degrada, 
entre os quais o nefando suicídio. 
Na imensa gama de instrumentos utilizados para o autocídio, o que é praticado por armas de fogo ou mediante quedas espetaculares de edifícios, de 
abismos, desarticula o cérebro físico e praticamente o aniquila... 
Não ficariam aí, porém, os danos perpetrados, alcançando os delicados tecidos do corpo perispiritual, que se encarregará de compor os futuros aparelhos 
materiais para o prosseguimento da jornada de evolução. 
É inevitável o renascimento daquele que assim buscou a extinção da vida, portando degenerescências físicas e mentais, particularmente a anencefalia. 
Mu i t os  desses  ass im  cons i de rados ,  no  en tan to ,  não  s ão  t o t a lmen te  des t i t u í dos  do  ó rgão  ce reb ra l . 
Há, desse modo, anencéfalos e anencéfalos. Expressivo número de anencéfalos preserva o cérebro primitivo ou reptiliano, o diencéfalo e as raízes do 
núcleo neural que se vincula ao sistema nervoso central… 
Necessitam viver no corpo, mesmo que a fatalidade da morte após o renascimento, reconduza-os ao mundo espiritual. Interromper-lhes o desenvolvimen-
to no útero materno é crime hediondo em relação à vida. Têm vida sim, embora em padrões diferentes dos considerados normais pelo conhecimento ge-
nético atual... 
Não se tratam de coisas conduzidas interiormente pela mulher, mas de filhos, que não puderam concluir a formação orgânica total, pois que são resultado 
da concepção, da união do espermatozóide com o óvulo. Faltou na gestante o ácido fólico, que se tornou responsável pela ocorrência terrível. 
Sucede, porém, que a genitora igualmente não é vítima de injustiça divina ou da espúria Lei do Acaso, pois que foi corresponsável pelo suicídio daquele 
Espírito que agora a busca para juntos conseguirem o inadiável processo de reparação do crime, de recuperação da paz e do equilíbrio antes destruído. 
Quando as legislações desvairam e descriminam o aborto do anencéfalo, facilitando a sua aplicação, a sociedade caminha, a passos largos, para a legiti-
mação de todas as formas cruéis de abortamento. 
...E quando a humanidade mata o feto, prepara-se para outros hediondos crimes que a cultura, a ética e a civilização já deveriam haver eliminado no vasto 
processo de crescimento intelecto-moral. Todos os recentes governos ditatoriais e arbitrários iniciaram as suas dominações extravagantes e terríveis, 
tornando o aborto legal e culminando, na sucessão do tempo, com os campos de extermínio de vidas sob o açodar dos mórbidos preconceitos de raça, de 
etnia, de religião, de política, de sociedade... 
A morbidez atinge, desse modo, o clímax, quando a vida é desvalorizada e o ser humano torna-se descartável. 
As loucuras eugênicas, em busca de seres humanos perfeitos, respondem por crueldades inimagináveis, desde as crianças que eram assassinadas quan-
do nasciam com qualquer tipo de imperfeição, não servindo para as guerras, na cultura espartana, como as que ainda são atiradas aos rios, por portarem 
deficiências, para morrer por afogamento, em algumas tribos primitivas. Qual, porém, a diferença entre a atitude da civilização grega e o primarismo selva-
gem desses clãs e a moderna conduta em relação ao anencéfalo?  
O processo de evolução, no entanto, é inevitável, e os criminosos legais de hoje, recomeçarão, no futuro, em novas experiências reencarnacionistas, 
sofrendo a frieza do comportamento, aprendendo através do sofrimento a respeitar a vida… 
Compadece-te e ama o filhinho que se encontra no teu ventre, suplicando-te sem palavras a oportunidade de redimir-se. Considera que se ele houvesse 
nascido bem formado e normal, apresentando depois algum problema de idiotia, de hebefrenia, de degenerescência, perdendo as funções intelectivas, 
motoras ou de outra natureza, como acontece amiúde, se também o matarias? Se exercitares o aborto do anencéfalo hoje, amanhã pedirás também a 
eliminação legal do filhinho limitado, poupando-te o sofrimento como se alega no caso da anencefalia. Aprende a viver dignamente agora, para que o teu 
seja um amanhã de bênçãos e de felicidade. 

 
Joanna de Angelis 

 
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na reunião mediúnica da noite de 11 de abril de 2012, quando o Supremo Tribunal de Justiça, 

estudava a questão do aborto do anencéfalo, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.) 
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FRASE DO MÊS 
 

                   “E tudo o que fizerdes, fazei de 
todo o coração”  

Paulo, o apóstolo. 

EM BUSCA DE JESUSEM BUSCA DE JESUSEM BUSCA DE JESUSEM BUSCA DE JESUS    

 
SÚPLICA À MÃE SANTÍSSIMA 

Senhora: 
Eis-nos de retorno aos caminhos luminosos apresentados 

pelo vosso Filho Jesus há quase dois mil anos: fé e irrestrita 
confiança em Deus, amor ao próximo como a si mesmo e 
entrega total à caridade, sem, a qual, não há salvação. 

Há muito tempo planejamos seguir a trilha libertadora, mas 
distraídos pelas ilusões seguimos rumos diferentes e angusti-
antes. Hoje, porém, depois de vivenciadas inomináveis angús-
tias, estamos de volta ao rebanho daquele que é o Caminho 
da Verdade e da Vida. 

Sabemos que, enquanto o mundo moderno estertora sob os 
camartelos do ódio e da insensatez que o ser humano criou 
para si mesmo, velais, Senhora, por esses filhos aturdidos 
que vos foram confiados na cruz… O pranto, na Terra, se 
avoluma assustadoramente nos olhos aflitos que perdem len-
tamente a faculdade de ver com claridade, ao tempo em que a 
revolta domina a orgulhosa cultura que a civilização elaborou 
ao largo dos milênios, ante as ameaças de extinção que se 
vem impondo alucinadamente… 

Os horrores da violência, do crime e das guerras individuais, 
coletivas e internacionais, tomam conta das sociedades, de-
monstrando a quase nulidade das gloriosas conquistas da 
ciência, do pensamento, da tecnologia…  

As mulheres e os homens encontram-se assinalados pelo 
desencanto, fugindo na direção dos prazeres, a que se entre-
gam insensatamente, porque se perderam no báratro das 
próprias necessidades, que não têm sabido discernir, quais as 
que são relevantes em relação às secundárias e sem impor-
tância. 

O orgulho impera e a indiferença pelo destino das demais 
criaturas caracteriza estes dias de ansiedade, de medo e de 
solidão. 

É certo que existem doações de amor e de sacrifício, lutas 
de redenção e trabalhos dignificadores em quase toda parte, 
não porém, o suficiente para a construção do reino de Deus 
nos corações. 

Em razão dos sofrimentos que campeiam, rogamos, Senho-
ra, que derrameis a luz do discernimento e a paz dos senti-
mentos nas existências desarvoradas, informando que, en-
quanto o amor de Jesus permanecer no mundo, não se apa-
gará das mentes nem dos corações a presença da esperança. 

Intercedei por todos aqueles que se deixaram enregelar pelo 
ódio, endurecer-se pelos desencantos e frustrações, a fim de 
que a sociedade descubra o seu rumo de segurança. 

Ontem, aqui semeastes o amor, a caridade e o perdão, en-
quanto Roma perseguia e assassinava os discípulos do vosso 
Filho. 

As perseguições, no entanto, ainda prosseguem, temerárias 
e perversas. Não mais praticadas pelo império dos Césares, 
dominado pela volúpia do poder mentiroso que ruiu, como 
tudo quanto é transitório no mundo, substituídas pelo materia-
lismo e pela crueldade. 

Naqueles dias já passados, eram os de fora da grei que 
crucificavam, martirizavam e matavam os seguidores do vos-
so Filho. Hoje são os próprios discípulos que se disputam 

primazias e infelicitam os que são fiéis aos postulados de a-
mor, com os quais eles não concordam… 

Tende compaixão, Mãe Amantíssima de todos nós, e ajudai-
nos a ser fiéis até o fim, sem reclamações nem desânimo, 
servindo incansavelmente, certos de que, na etapa final, po-
deremos ver e ouvir o vosso Filho, informando-nos: 

Vinde a mim, servidores fiéis, eu vos tenho aguardado em 
paz. 

 

Joanna de Ângelis (Página psicografada pelo médium Divaldo 
Pereira Franco, na manhã de 22 de Maio de 2007, junto à 

casa onde desencarnou Maria, a mãe de Jesus, em Éfeso na 
Turquia.)  

 
 

AMOR MATERNO E FILIAL 
 

Pergunta 890. Será uma virtude o amor materno, ou um 
sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? 

 
“Uma e outra coisa. A Natureza deu à mãe o amor a seus 

filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, 
esse amor se limita às necessidades materiais; cessa quando 
desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste 
pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnega-
ção que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha 
o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa di-
versa do que há no amor do animal” (205-385) 

Pergunta 891. Estando em a Natureza o amor materno, co-
mo é que há mães que odeiam os filhos e, não raro, desde a 
infância destes? 

“Às vezes, é uma prova que o Espírito do filho escolheu, ou 
uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perver-
sa, ou mau filho, noutra existência (392). Em todos os casos, 
a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau Espí-
rito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucum-
ba na prova que buscou. Mas, essa violação das leis da Natu-
reza não ficará impune e o Espírito do filho será recompensa-
do pelos obstáculos de que haja triunfado.” 

Pergunta 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, 
não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem 
a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? 

“Não, porque isso representa um encargo que lhes é confia-
do e a missão deles consiste em se esforçarem por encami-
nhar os filhos para o bem (582-583). Demais, esses desgos-
tos são, amiúde, a consequência do mau feitio que os pais 
deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o 
que semearam” 
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Mensagem mediúnica 
 
PERSEVERANÇA E DEVOTAMENTO 

 
“As tarefas do bem exigem de cada trabalhador um esforço especial muito grande, amigos espirituais se esforçam por ani-

mar vossas almas, nas tarefas que falamos, com muita paciência e abnegação. Onde então devem buscar essa ajuda, a fonte 
do esforço pessoal? Na disciplina constante, diária, através da compreensão das dificuldades internas, das lutas íntimas, que 
devem ser trabalhadas no recôndito de cada criatura humana. Ah! quanto ainda deve caminhar cada um de vós, e cada um 
de nós,deste lado da vida maior.  Paciência, meus amigos, mas perseverança e devotamento para execução da vontade de 
Deus. Um amigo” 

Recebida em reunião mediúnica do CELV no dia 09 de abril de 2012 

Programação das Reuniões Doutrinárias do CELV – Maio de 2012 

SEGUNDA-FEIRA – MANHÃ – 09h 

Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

07 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Eduardo Jr. 
Bete Bard 

Francinete Costa --- 

14 Guerras. 
L.E., Q. 742 a 745. 

Inês Marques 
Francinete Costa 

Elias de Souza Maria Joaquina 

21 Meu Reino não é deste mundo. 
E.S.E., cap. II, itens 1 a 3. 

Francinete e Cecília 
Severino Francisco 

Marília Portela Nogueira 

28 Assassínio. 
L.E., Q. 746 a 751 

Luciene Bahiense 
Bete Bard 

Erli Dimas Tânia Cristina 

QUARTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

02 Diferentes categorias de mundos habitados. 
E.S.E., cap III, itens 3 a 5. 

Osmar Fernandes 
Roberto Maia 

Fabíola dos Santos --- 

09 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Allan de Souza 
Marilene Soares 

Creusa Branco --- 

16 Privações voluntárias. Mortificações. 
L.E., Q. 718 a 727. 

Fabio Ferreira 
Fabíola dos Santos 

Cláudia Costa --- 

23 Destinação da Terra. Causas das misérias 
humanas. E.S.E., cap. III, itens 6 – 7. 

Creusa Branco 
Luciano Duarte 

Marylin Oliveira --- 

30 Destruição necessária e destruição abusiva. 
Flagelos destruidores.   L.E., Q. 728 a 741. 

Fernanda Portugal 
Sebastião Amorim 

Cida Guedes --- 

QUINTA-FEIRA – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

03 Perdoai, para que Deus vos perdoe. 
E.S.E., cap. X, itens 1 a 4. 

Sônia Fonseca 
Maria Inês 

Elizabeth Medina Fernando 

10 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Marilene Soares 
Nathália Del Rey 

Ana Eller --- 

17 Influência dos espíritos nos  
acontecimentos da vida.   L.E., Q. 522 a 524. 

Célia Evangelista 
Rosane Peixoto 

Diana Hasler Marília Freitas 

24 Educação à luz do Espiritismo. 
 

Sônia Rosário 
Francinete Costa 

Maria Cecília --- 

31 Reconciliai com os adversários. 
E.S.E., cap. X, itens 5 e 6. 

Ivone Maria 
Gilésia Pieroni 

Célia Evangelista Marília Amorim 

SEXTA-FEIRA – NOITE – 20h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

04 Livre arbítrio. 
L.E., Q. 843 a 850. 

Campelo 
Nilbe Brilhante 

Célia Evangelista --- 

11 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Edneide Silva 
Marilene Soares 

Ingrind Tagomori --- 

18 Fatalidade. 
L.E., Q. 851 a 867. 

Ricardo Delamari 
Ingrind Tagomori 

Ivonete Belo --- 

25 A desgraça real. 
E.S.E., cap. V, item 24. 

Ivonete Belo 
Célia Evangelista 

Íris Duarte --- 

DOMINGO – MANHÃ – 09h 
Dia Tema Expositor/Auxílio Direção Apresent. Livro 

06 Instinto conserv. Meios conserv. Gozo dos bens 
terrenos. Necessário e supérfluo. LE Q.702 a 717 

Domingos José 
Valmir Freitas 

Elias de Souza Alice Leal 

13 Ciclo de palestras: 
“O melhor é viver em família”. 

Cátia Martins 
Alberto Milhomens 

Inês Marques --- 

20 Tema livre sobre família. DEF DEF DEF 
27 O dever.    

E.S.E., cap. XVII, item 7 
Alan Faria 

Inês Marques 
Lúcia Helena Luciene 

Bahiense 

 


