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Jornal Aurora: Quando você começou a trabalhar
como evangelizadora no grupo de jovens?
Beatriz do Nascimento: No início de 2020 passei
para a linha de frente no grupo da juventude.
Trabalhando com os estudos da doutrina espírita,
hoje os esforços são colocados em prol de uma
renovação no grupo de estudos. Houve um tempo
que a casa foi deixando de receber jovens e com
isso uma renovação do grupo não aconteceu. Mas
estamos mudando isso agora, estamos passando
por uma revitalização. 

Jornal Aurora: O que o espiritismo trouxe para a
sua vida?

Beatriz do Nascimento: O espiritismo é um fator
importante na minha vida, a doutrina me ofereceu
uma oportunidade de crescimento. Me mostrou a
responsabilidade que devo ter pelo livre-arbítrio, e
que estou suscetível a ser uma pessoa melhor em
minhas atitudes. A doutrina sempre me trouxe
formas de conduta e autoconhecimento que acho
que eu não teria contato em outro lugar. Além de
me permitir ser uma pessoa mais empática e
compreensiva, também me mostrou a importância
do trabalho e de confiarmos em Deus, na sua justiça
e bondade. 

Jornal Aurora: Como é a experiência dos estudos
online nesse momento de pandemia da COVID-19? 

Beatriz do Nascimento: O fato de alcançarmos
pessoas de diferentes lugares do país, e evangelizar
essas pessoas através das palestras pela internet, é
um ponto positivo. Algumas pessoas inclusive,
conheceram o CELV devido ao trabalho online.
Também podemos participar de mais coisas por
não precisar nos deslocarmos até o prédio do
CELV. Mas, por outro lado, não temos contato
direto com ninguém e também não sentimos aquela
energia boa que a casa espírita traz quando a
gente vai lá. Acho que essa barreira de não poder
abraçar e ver pessoalmente é bem ruim. Mas como
eu falei, também temos muitos pontos positivos.

Jornal Aurora

Atuação do Jovens no CELV

Essas reuniões estão sendo online no período de
pandemia da COVID-19. Os estudos são voltados
para a doutrina espírita.
A estudante do curso Administração da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Beatriz do Nascimento é evangelizadora do
grupo de jovens. Ela relatou para o Jornal Aurora
como está sendo a experiência de trabalhar nesse
setor do CELV. A jovem tem contato com a doutrina
desde que ela nasceu e durante toda a sua infância,
pais já levavam ela para o CELV. Confira a
entrevista completa: 

Jornal Aurora: Qual é o objetivo do grupo de jovens
no CELV?

Beatriz do Nascimento: É bastante recente a
reabertura do grupo de jovens do CELV. O objetivo
é receber qualquer um que tenha dúvidas,
angústias ou só curiosidade sobre a vida, ou a
doutrina espírita. Colocamos em pauta, assuntos
que geralmente não são discutidos por outros
setores da sociedade, por serem tabus, por
vergonha ou às vezes falta de oportunidade. Mas
claro, sempre voltado a doutrina e ao que Jesus nos
ensinou.

Jornal Aurora: Então antes disso, o CELV não tinha
um grupo voltado aos jovens?

Beatriz do Nascimento: Ele tinha, mas há muitos
anos. Tanto que o antigo grupo que compunha a
juventude, continua frequentando até hoje, mas
como um grupo de estudos.
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No Centro Espírita
Luz e Verdade
(CELV), de Curitiba-
Paraná, há uma
importante atuação
dos jovens. Eles se
reúnem toda semana
para realizar o
grupo de estudos.



Além disso, fazer com que a luz e a verdade não
façam parte apenas do nome do centro espírita,
mas que sejam aplicadas por todos durante os
trabalhos do CELV.

Jornal Aurora: O Jornal Aurora está iniciando seus
trabalhos agora. Como você vê esse veículo de
comunicação no CELV?

Elaine Nunes Jordan: O Jornal Aurora deve ser uma
fonte segura para divulgar a doutrina espírita, não
só para os nossos colaboradores  e frequentadores
do CELV, mas também para outros centros ligados
a Federação Espírita do Paraná (FEP), onde as
pessoas tenham vontade de ler, entender e se
envolver cada vez mais com a doutrina codificada
por Allan Kardec. A minha preocupação é também
com que as pessoas do CELV saibam quais
atividades estão acontecendo no centro espírita. Eu
entendo que o Jornal Aurora vai levar as
informações à todos e também atingir a juventude,
para que assim tenhamos uma grande conexão.

Jornal Aurora: O CELV desenvolve trabalhos de
caridade. Como isso acontece?

Elaine Nunes Jordan: Até o momento entregamos
65 cestas básicas por mês e enxovais para bebês
para assistidos cadastrados. Agora queremos
escolher duas instituições no ano, que sejam
vulneráveis e estejam em risco social, para que o
CELV vá até eles. Vamos pesquisar o que estas
instituições carecem e produzir materiais dentro
das nossas possibilidades, que venham suprir tais
necessidades. A caridade sendo feita não com
apenas aquilo que queremos doar e que grande
parte das vezes não nos interessa mais, precisamos
entender caridade analisando o que o nosso
próximo realmente carece.

Jornal Aurora

A presidente do CELV fala
das expectativas na sua
gestão

ano de 2002, ela é Engenheira Cartógrafa, Mestre
em Ciências Geodésicas (UFPR), e aluna de
doutorado na Engenharia Civil (UTFPR), relata que
foi muito bem acolhida.
É palestrante, passista, e foi secretária e vice-
presidente, e hoje ela está como presidente do
CELV, e numa entrevista ao Jornal Aurora ela deu
alguns detalhes sobre a sua atuação no CELV.

Jornal Aurora: Como se deu o processo de eleição
para a presidência do CELV no período 2020/2022?

Elaine Nunes Jordan: No processo de eleição no
CELV não existem chapas, nem pessoas para
concorrer. Deveriam ter mais colaboradores para a
concorrência da presidência e vice-presidente, mas
como não temos, fui sugerida para o cargo.
Conversando com o ex-presidente José Verissimo
Cordeiro, que hoje é o atual vice-presidente da
casa, acabei aceitando assumir a presidência do
CELV. Embora não seja uma tarefa fácil, eu resolvi
acolher essa oportunidade de presidir o centro.

Jornal Aurora: Qual é a sua perspectiva para os
dois anos como presidente do CELV?

Elaine Nunes Jordan: Pretendo que haja mais
transparência nas nossas atitudes e palavras,
conforme estabelece a doutrina espírita. E para
isso, em comum acordo com os colaboradores,
organizei e planejei uma proposta para as
atividades existentes, visando nesses dois anos de
gestão, renovar a estrutura dos ambientes e
fortalecer os grupos do CELV a consolar e amparar
de forma mais efetiva a sociedade que nos procura. 
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Elaine Nunes Jordan
chegou no Centro
Espirita Luz e
Verdade   (CELV)   no



Marques ainda conta que vai lançar no Spotify -
podcasts de conteúdos discutidos durante as
reuniões do grupo de estudos, afinal todos os
participantes autorizaram a publicação.
Ele destaca que o resultado do primeiro encontro
superou todas as suas expectativas. A maioria dos
participantes são adeptos ao espiritismo, mas
também há aqueles que são de outras religiões e
participaram livremente. “A cada semana o grupo
discutirá um novo tema, sobre séries e filmes. Para
quem tem o interesse em participar, basta entrar no
grupo do WhatsApp”, explica.
Devido à pandemia da COVID-19, os encontros são
todos online, através da plataforma Zoom.
No segundo encontro, a conversa foi sobre a série
Lúcifer. A jovem Sara Gusso, formada em Física pela
Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR),
participou da conversa no “Espiritismo em Séries”, e
relatou para o Jornal Aurora como foi a
experiência.
Ela enfatiza que a troca de ideias e percepções foi
positiva. “É muito interessante, cada um traz um
ponto que complementa o entendimento dos outros
participantes. Além disso, a gente passa a se
identificar ainda mais com a série, pois percebemos
que as outras pessoas tiveram o mesmo sentimento
e pensamento que você, relacionado as cenas”,
explica.

Ficou curioso, e tem interesse em participar do
grupo?
Acesse no Facebook a página “Espiritismos em
séries”

Jornal Aurora

"Espiritismo em Séries", muito
aprendizado e interação

Independentemente da plataforma que usamos,
acompanhar esse tipo de conteúdo de
entretenimento é uma ótima oportunidade para
adquirir conhecimentos diversos e ter assunto para
conversar com os amigos.
Um grupo de amigos se reúne semanalmente para
falar de séries e filmes, e percebem que os
conteúdos de entretenimento contêm alguns
preceitos do espiritismo.
O publicitário Uriel Marques, criou o grupo
“Espiritismos em séries”, onde acontecem rodas de
bate-papo sobre conteúdos audiovisuais. O objetivo
é que cada integrante apresente acontecimentos
do filme que assistiu, e que tenha alguma relação
com a doutrina espírita.
O propósito do grupo não é impor a doutrina aos
participantes, o criador relata, que antes de tudo
esse projeto é um espaço democrático. “O objetivo
não é converter as pessoas ao espiritismo,
queremos apresentar um novo paradigma de
reflexão, como alternativa para os interessados em
estudar e aprender”, esclarece. A primeira
experiência foi com DARK, série alemã que mistura
drama e ficção científica. Foram 12 participantes no
total, de idades distintas. Esse primeiro encontro
contou com 12 participantes com idades distintas,
entre 12 e 40 anos de idade.
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É febre no mundo
digital, desde as
crianças até aos
mais velhos, várias
pessoas estão
ligadas na tela do
computador ou do
celular para assistir
séries e filmes.



Indústrias de todo porte, doando milhões de reais
para a compra de respiradores, de milhares de
litros de álcool-gel, máscaras para distribuir nos
hospitais e roupas de proteção para o pessoal da
saúde. Tudo para salvar a vida do caviar e das
migalhas.

Milhões de moradores de casas e condomínios, do
mundo inteiro, que antes nem davam "bom dia" para
seu vizinho, hoje, se vê cantando juntos, nas
sacadas das casas e apartamentos. Favelados
recebendo cestas básicas, doadas pelo povo.
Moradores de rua, ganhando marmita e materiais
de higiene. Tudo doado por aqueles que antes,
sequer os olhavam.  “O mundo seria bem diferente
do que é hoje, se toda essa ajuda e toda essa
caridade, tivesse existido antes.”

Antes, favelado era favelado; carrinheiro era
carrinheiro; morador de rua era invisível. Ninguém
os enxergava, dormindo debaixo de viadutos,
pontes, marquises e bancos de praça.

Hoje, caviar e migalhas andam juntos: “até que a
morte os separe”. E é só esperar para ver: o Caviar
voltará a ser Caviar e as Migalhas voltarão a ser
Migalhas, assim que a COVID-19 acabar!!!

31/05/2020

João C. M. Castillo

Jornal Aurora

O Caviar e as Migalhas

As migalhas, são sinônimos de pobreza, indigência,
fome e abandono. Tanto o caviar como as migalhas
sempre ou quase sempre, vivem nos extremos um
do outro.

O caviar aqui...e as migalhas lá...

Raramente, as migalhas passam perto do caviar,
pois esse nem sequer olha para elas! Mas, é como
diz o ditado popular: “o mundo é pequeno!” E
acreditem, hoje, o caviar e as migalhas, caminham
juntos e de mãos dadas. Ficam doentes juntos,
morrem juntos e só a morte os separa. O caviar vai
para a sepultura de mármore com seu nome em
placa de bronze e as migalhas vão para a cova
rasa.

Eu, observando, há tantos anos o comportamento
dos seres humanos, nunca acreditei, sinceramente,
de que um dia, poderia ver o que estou vendo.  Hoje,
toneladas de gêneros alimentícios, de higiene,
roupa, álcool-gel, milhões de máscaras, remédios
sendo doados. Jovens pedindo por favor para os
idosos ficarem em casa, que eles (os jovens), irão
fazer as compras ou buscar o que o idoso necessita.
Hotéis recebendo-os, para não correrem o risco de
contaminação, nos barracos de um só cômodo em
favelas.
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Caviar e as
migalhas, são
extremos em nossas
vidas: o caviar,
mesmo sendo
apenas ovas de
esturjão (peixe), é
caro, por isso é
sinônimo de riqueza,
fartura e ostentação,
entre outras tantas.
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"A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo
e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a
constituir A Gênese segundo as leis da natureza.
Deus prova a sua grandeza e poder pela
imutabilidade das suas leis e não pela derrogação
delas. Para Deus, o passado e o futuro são o
presente. Por Allan Kardec, tradução de Guillon
Ribeiro.

Introdução

A Primeira edição foi publicada em janeiro de 1868,
a obra mostra a existência do mundo espiritual e
suas relações com o mundo material, o espiritismo
fornece o esclarecimento de uma imensidade de
fenômenos incompreendidos e considerados, por
isso mesmo, inadmissíveis, por uma certa classe de
pensadores. 
Fazendo, uns, abstração dos dados positivos da
ciência, outros, do princípio espiritual, não
conseguiram chegar a uma solução racional. Essa
solução se encontra recíproca entre o Espírito e a
matéria.
O espiritismo não tem mistérios, nem teorias
secretas; tudo nele é revelado claramente, a fim de
que todos possam julgar com conhecimento e
causa. Cada coisa tem que vir a seu tempo, para vir
com segurança. Uma solução dada precipitamente,
primeiro que a elucidação completa da questão,
seria antes causa de atraso do que de avanço.

Jornal Aurora
A Gênese

Autor: Allan Kardec
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Os milagres e as predições segundo o Espiritismo.

A importância do assunto que aqui tratamos nos
impunha o dever de evitar qualquer precipitação."

(Trecho retirado do livro A Gênese de Allan Kardec).

Comentários de Elaine Nunes Jordan:

A Gênese é uma brilhante obra de pesquisa e
esclarecimentos desenvolvida por Allan Kardec, que
nos embasa e nos permite perceber situações da
nossa existência encarnado e desencarnado.   Nos
coloca em sintonia com o nosso planeta e com o
universo como um todo, através dos princípios e
das leis que regem o espiritismo.  A leitura nos leva
a reflexão, posterior compreensão e no dia a dia a
prática. Entendê-la certamente nos fará evoluir e
aproveitar ainda mais a oportunidade de estarmos
aqui, melhorando a nossa convivência com o
próximo e conosco mesmo, estabelecendo a
reforma íntima.



Jornal Aurora
Charges
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A importância da máscara e do distanciamento social para os humanos
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No CELV, Nilson Madalozzo é voluntário nos
grupos de: biblioteca e livraria, patrimônio,
jornal, atendimento fraterno, palestras,
passe, recepção e grupo master. No Jornal
Aurora é recebido com muito carinho como
chargista.
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www.luzeverdade.org.br

https://www.facebook.com/centroespiritaluzeverdadecelvpr

Equipe do jornal:
Alda Aparecida Batistão Bulati
Andrea Henn
Elaine Nunes Jordan
Gabriel Kucarcz Cordeiro
Ivo Mendes
João Carlos Martins Castillo
José Verissimo Cordeiro
Luize Nunes Jordan
Nilson Madalozzo
Vitor Augusto Diniz

https://www.instagram.com/centroespirita.celv/

https://www.youtube.com/user/celvluzeverdade


