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R. Comendador Roseira, 09 - Prado Velho,
Curitiba - PR 

 
CEP: 80215-210

 
Tel.: (41) 3234-2161

Segunda-feira
14h30min - Evangelho no lar online

19h - Estudo online
Quarta-Feira

20h - Estudo mediúnico online
Quinta-Feira

20h - Live
Domingo

9h30min - Áudios/Palestras online
9h30min - Estudo Luz e Verdade (Juventude)

Grade de atividades do CELV
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Sociedade Espírita Os 

Mensageiros da Paz - SEMP
R. Engenheiros Rebouças, 2519 - Rebouças,

Curitiba - PR 
 

CEP: 80230-040
 

Tel.: (41) 3023-8523

Segunda-feira
15h - EADE*

18h30min - Mocidade (Produção
para o Instagram)

Terça-Feira
15h - Evangelho segundo o

espiritismo
15h - ESDE** TOMO I

15h - Obras Kardequianas
19h30min - ESDE TOMO II

20h- Estudo mediúnico online

Grade de atividades do SEMP
Quarta-Feira

20h - ESDE TOMO único
Quinta-Feira

15h - Teoria da mediunidade
19h - Evangelho segundo o

espiritismo
19h - Evangelização infantil
20h - Evangelho de Jesus

Sábado
14h - Ensaio do coral
14h - ESDE TOMO II

*EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita)
**ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)



Luiz Gastão Villa Nova Delenski, participa do Centro
Espírita Luz e Verdade (CELV) desde 1980, ao longo
desses 40 anos, junto com Nilson Madalozzo, ele já
realizou diversos trabalhos, incluindo a
evangelização, revitalização de patrimônio, entre
outros. Confira a entrevista que Luiz Gastão
concedeu ao Jornal Aurora. 

Jornal Aurora: O que te fez vir para o espiritismo? 

Luiz Gastão: Considero que sou espírita desde
criança, mas frequentar de maneira assídua eu
comecei aqui no CELV. Uma série de coisas me
fizeram vir para o espiritismo, entre elas o fato de
que eu sempre acreditei que havia vidas em outros
planetas. A doutrina espírita não prega nenhum tipo
de fanatismo, eu tenho a liberdade de ler e fazer
minhas interpretações, e sigo os preceitos que o
espiritismo nos apresenta. 

Jornal Aurora: Como você conheceu o CELV?

Luiz Gastão: Estudei junto com o José Verissimo
Cordeiro no Centro Federal de Educação
Tecnológica (CEFET), onde fizemos o curso Técnico
em Edificações. Depois nos anos 80, trabalhamos
juntos na empresa de Telecomunicações do Paraná
(Telepar), até que um dia ele me convidou para
conhecer o CELV. Eu comecei a frequentar a casa
regularmente, e a trilhar o caminho do espiritismo.
Estou na doutrina espírita, e sou grato ao Verissimo,
pois hoje tenho uma religião. 

Jornal Aurora: Cite uma das coisas boas que ocorreu
em sua vida depois que você começou a participar
do CELV. 

Luiz Gastão: Conheci o Nilson Madalozzo, que me
convidou para trabalhar no Centro de Valorização
da Vida (CVV), uma instituição dedicada a ouvir as
pessoas pelo telefone. É um projeto independente, e
se mantem através de voluntários, 24 horas por dia
pessoas se revezam em turnos, fazendo um
atendimento fraterno pelo telefone. 

Posteriormente participamos juntos, em atividades
na penitenciária de Piraquara (PR), onde também
realizávamos atendimento fraterno com os
encarcerados. A maioria dos temas que
abordávamos, eram propostos pelos próprios
presidiários. 

Jornal Aurora: Vocês perceberam resultados
positivos nesse trabalho voluntário?

Luiz Gastão: Os agentes penitenciários sentiam que
aquele trabalho ajudava a acalmar o
comportamento dos presidiários, pois eles ficaram
menos agressivos, melhorando os costumes dia a
dia. 

Jornal Aurora: Quais atividades você já realizou
dentro do CELV? 

Luiz Gastão: Dentro do CELV sempre trabalhei em
conjunto com o Nilson Madalozzo, fizemos por um
bom tempo trabalhos de reciclagem com o José
Verissimo Cordeiro, e o João Castillo. A gente
juntava materiais recicláveis como papel, papelão,
plástico e metal, vazia triagem e vendia para
cooperativas, no intuito de angariar fundos para o
CELV. Além disso fui vice-presidente, secretário,
diretor de patrimônio, e também fui convidado para
ser presidente, mas não aceitei o convite, pois não
me sentia preparado para assumir o cargo naquele
momento. 

Atualmente Luiz Gastão é o segundo tesoureiro,
está no grupo do patrimônio, segue restaurando
móveis e prezando pela manutenção do CELV.
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Conheça a história de Luiz Gastão Villa
Nova Delenski
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Jornal Aurora: Saindo um pouco da teoria, e
falando da prática, como foi sua experiência na
doutrina?

Nilson Madalozzo: Já trabalhei em creche fazendo
a evangelização, e diversas outras instituições de
Ponta Grosa (PR), mas o que mais me marcou foi o
trabalho mediúnico, para ganhar experiência
frequentei diversos trabalhos mediúnicos. Eu e
minha família, quando residíamos em Matinhos (PR),
durante 3 anos fizemos o “evangelho no lar” com
moradores da região periférica. 

Jornal Aurora: O senhor teve contato com a
Federação Espírita Brasileira (FEB), em Brasília (DF),
nos conte como foi essa oportunidade? 

Nilson Madalozzo: Colaborei com a FEB, fazendo
desenhos. Uma vez viajei a Brasília, visitei a sede da
FEB que estava em processo de construção. Depois
retornei ao Paraná, mas sempre recebia cartas de
uma representante da FEB, ela era coordenadora
do grupo de evangelização infantil, e as cartas
sempre tinham histórias infantis, e um pedido da
coordenadora para que fossem feitas ilustrações
das histórias. Eu fazia as ilustrações e mandava
através de cartas para o endereço da FEB, que
depois destinava os desenhos para as crianças. 

Jornal Aurora: Como o senhor conheceu o CELV? 

Nilson Madalozzo: Meu filho frequentava
esporadicamente o CELV, e ele me convidou para
participar de uma reunião mediúnica na casa, e a
partir disso me tornei membro da casa

Jornal Aurora: Porquê o senhor decidiu se dedicar
a realização de obras artísticas? 

Nilson Madalozzo: Sou autodidata, aprendi sozinho
a fazer esculturas, é claro que eu lia alguns textos a
respeito dessa atividade artística, então peguei um
pedaço de bambu e comecei a esculpir rostos

Jornal Aurora

Nilson Madalozzo, um homem
de muitas aptidões 

Homem de muitas aptidões, “seu Nilson” como
carinhosamente é chamado pelos amigos, faz
esculturas em madeira, desenha charges, é
palestrante, e ainda encontrou tempo para
trabalhar voluntariamente na revitalização da
mobília do CELV. Além disso, durante três anos ele
trabalhou de maneira voluntária no Centro de
Valorização da Vida (CVV), uma instituição que faz o
atendimento fraterno através do telefone. Para
conhecer melhor a história dele, confira a entrevista
que ele concedeu ao Jornal Aurora. 

Jornal Aurora: Como o senhor ingressou na
doutrina espírita?

Nilson Madalozzo: Desde muito jovem me interessei
pela leitura de modo geral, pelo cultismo, por
desenvolver o pensamento, então sempre busquei o
conhecimento relacionado a espiritualidade.
Quando eu tinha meus 40 anos de idade, e morava
em Ponta Grossa (PR), certo dia eu passava em
frente ao Centro Espírita São Francisco de Assis,
onde escutei um coral de crianças, algo me atraiu
ao escutar aquela música, mas como eu era muito
tímido, não entrei. Passados alguns anos, a convite
do Guaracy Paraná Vieira, esposo de minha tia, e
grande espírita de Ponta Grossa (PR), eu ingressei
na doutrina. 

Jornal Aurora: Como foi a sua vida depois disso,
houve alguma mudança?

Nilson Madalozzo: Depois disso foi como um
tsunami que me fez emergir na doutrina, eu passei a
ler somente coisas relacionadas a doutrina, fiquei
quase fanático, mas a gente precisa tomar cuidado
com essas coisas durante a trajetória. Com o tempo
eu notei que estava exagerando, então fui me
controlando até me equilibrar. 
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Aos 88 anos de idade,
Nilson Madalozzo
participa ativamente
das atividades do
Centro Espírita Luz e
Verdade (CELV) em
Curitiba (PR). 



Depois fui pegando fotografias de igrejas, e
esculpia em madeira, o que resultou numa coleção
de 12 quadrinhos com detalhes de igrejas coloniais.
Hoje não tenho mais essa coleção, pois já doei as
peças para várias pessoas. 

Jornal Aurora: Quais são as atividades que você
desenvolve no CELV atualmente?

Nilson Madalozzo: A minha atuação no CELV é a
evangelização, faço palestras, e participo de
trabalhos mediúnicos. Também estou me
dedicando a reformar os antigos armários de
madeira. 

Jornal Aurora: Porquê você decidiu permanecer na
doutrina espírita? 

Nilson Madalozzo: Eu estudei muitas religiões, mas
a doutrina espírita foi onde melhor me adaptei, pois
é uma religião que prega a liberdade do indivíduo,
onde o pensamento é livre. 

Jornal Aurora

Autor: Vitor Augusto Diniz
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Por mais que nos pareça natural, e é natural
mesmo, a morte é a única certeza que aprendemos
logo que tomamos consciência da vida ao
despertarmos da nossa infância. E o pior de tudo é
que nunca nos acostumamos com essa
possibilidade, por mais conhecimentos que
tenhamos sobre ela. É sempre doloroso para quem
fica. O sofrimento nos parece infinito e o único
remédio mais eficiente é o tempo. A todo aquele que
ficou com este peso doloroso, dedico os versos da
poesia "Crê e Espera". E que eles possam, por
enquanto, ser o alívio para sua dor.

Jornal Aurora

Prólogo Será a mesma que nos aguardará no regresso.

A morte é simples mudança de lado.

É o lado de fora ou de dentro, não sei,

Da porta que abrimos para a vida de hoje.

E a beleza dessa vida é a esperança no amanhã,

Porque o reencontro é infalível.

Ao tornares abrir a porta,

Neste contínuo vai-e-vem,

De um lado ou de outro,

O abraço amigo e hoje saudoso,

Estará a tua espera.

Prova indiscutível da nossa existência eterna.

Portanto, crê.

Crê e espera.

Porque, se a vida é breve,

Tu és eterno.

E, se o tempo voa,

Num instante estaremos juntos de novo.

Reencontro
Autor: Ivo Mendes

A vida é breve,

Porque o tempo voa.

O presente já se faz passado,

O hoje que ontem era o amanhã,

Amanhã será o ontem,

Nada pode mudar.

Nascemos, e ao nascer, sugamos,

Do peito jovem de nossas mães, a vida.

E outras vidas vamos gerar,

No milagre constante do Dom Divino.

Somos eternos,

Porque a mão, que hoje nos acena o adeus,
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Renúncia
Emmanuel – F.C. Xavier (Releitura)
Pólux, espírito errante, de há muito devedor e
faltoso, aguarda temeroso uma nova oportunidade
de reencarnar. Solicita a presença e o suporte de
sua amada do passado. Alcíone, espírito adiantado,
residente na constelação de Sírius, atende ao
chamado de Pólux e promete seguí-lo na
reencarnação, em regime de sacrifício, para ajuda-
lo. Paris, em 1662, Susana Duchesne, com vinte anos,
intenta casar-se com seu primo Cirilo Davenport, a
qual fora prometida. Cirilo apaixona-se por
Madalena Vilamil, uma espanhola, inteligente e de
maneiras simples, então com dezenove anos. Seus
pais eram D. Inácio Ortegas Vilamil, nobre espanhol
arruinado  economicamente e D. Margarida
Fourcroy de Saint-Megrin Vilamil. Susana considera
Madalena sua inimiga até ao crime e a morte.
Antero de Oviedo Vilamil era primo de Madalena, a
ele prometida em casamento. Este ampara
financeiramente a família Vilamil e Dom Inácio
permanece em severo débito com Antero. Cirilo e
Madalena planejam casarem-se com as bênçãos
dos pais dela e do tio Jaques, pai de Susana. Esta e
Antero não aceitam a situação e desejam vingança.
Casaram-se de forma muito simples. A família de
Cirilo, por conta de perseguições religiosas,
passava por grandes dificuldades, quase a penúria.
Encorajados por Susana, intentam emigrar para a
América. Visa obrigar Cirilo a acompanhar seus
pais, se possível, sem a companhia de sua esposa.
Susana utiliza da influência do próprio Rei Carlos
para viabilizar a partida da família de Cirilo para a
América. Madalena, por causa da piora da saúde de
sua mãe não poderia acompanhá-los. Necessitando
apoiar os pais na viagem, Cirilo abandona seu
emprego em Paris, segue com a intenção de, após
um ano, retornar à Europa para buscar Madalena.
Partiu a família Davenport deixando satisfeitos
Susana e Antero. Nesse tempo, Paris é assolada por
uma epidemia de varíola. A situação ficou caótica,
muitos fugiram. Todos os servos de D. Inácio pegam
a doença e são levados para hospitais públicos. D.
Inácio pega varíola e após Madalena também. 

Resenha por João Ângelo Marrara
Dias após morre o pai. Ao buscar enterro digno
para D. Inácio, Antero, aconselhado por Susana,
arma ardiloso esquema. Pagando ao padre
administrador do Cemitério dos Inocentes,
consegue mudar o nome de uma falecida do dia
anterior de Madame Villar para Vilamil, forjando a
morte de Madalena. Madalena melhorando, é
levada por Antero para a Espanha e, após o
nascimento de sua filha, recebe a falsa notícia de
um naufrágio onde falecera Cirilo. Dessa forma,
tanto Antero quanto Susana teriam seus planos de
conquista amorosa viabilizados. Madalena
recupera-se muito lentamente enquanto Alcíone
cresce de forma muito simples. Antero Oviedo, após
recusa firme de seu amor por parte de Madalena,
só aparece raramente no sítio comprado para ela.
Envolve-se com tráfico de negros para as Américas
e, perseguido por família influente do mesmo
negócio, mata-se. A família Estigarríbia intenta
apossar-se de tudo o que Antero possuía, até o sítio
de Madalena, inclusive a própria filha que seria
vendida. Padre Damiano consegue demover o
patriarca da família em tomar o sítio e a criança.
Antero, nas trevas, vaga por dois anos quando, num
arroubo de humildade, ora a Jesus, clamando pela
mãe. Dona Margarida atende e propõe sua volta à
carne, numa encarnação retificadora. No novo
mundo, Cirilo abala-se profundamente com a falsa
notícia do passamento de Madalena. Susana o
apoia em todos os pontos, mostrando-se solícita a
todos, até mesmo aos servos. A pressão da nova
sociedade, encorajada e sutilmente incitada por
Susana, era muito grande para Cirilo casar-se
novamente. Para adiar a decisão, Cirilo só se
resolveria após tornar a França e visitar o túmulo
de sua amada. Antero renasceu como filha de
Dolores, auxiliar de Madalena. Com os pés tortos,
uma mão com apenas dois dedos e defeito nos
olhos. Foi entregue a Madalena para que não fosse
morta por ser “defeituosa”.Quando Robbie, seu novo
nome, tinha sete anos, a paróquia de Ávila recebe
um novo pároco, o sobrinho de padre Damiano,
Carlos Clenaghan. Ordenado por desejo de sua
mãe, tinha muitas dificuldades com o sacerdócio. Ao
ser apresentado à família de Madalena, a conexão
entre ele e Alcíone foi imediata. 
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Ficara fascinado, comentando com o tio que Alcíone
parecia uma criatura angelical, divinamente
inspirada. Tamanha a ligação entre os dois que,
mesmo Alcíone fazendo-o ver a magnitude de sua
missão como padre, Carlos deseja abandonar a
vida clerical para unir-se a Alcíone. Para que os dois
não mais sofressem, Padre Damiano e a família de
Madalena voltam a morar em Paris. Com Damiano e
Madalena muito doentes, já sem recursos, Alcíone é
obrigada a procurar emprego. Acha-o para ser
governanta e preceptora de uma menina de treze
anos, filha de Susana e Cirilo Davenport. Damiano e
Alcíone descobrem a verdade sobre seu pai e sua
história. Decidem manter silêncio para não agravar
os padecimentos de Madalena. Surge em Paris
Carlos que, abandona a batina, procura Alcíone
propondo-lhe união. A menina recusa ainda uma
vez devido à sua situação familiar, que não pode ser
revelada a Carlos. Enciumado, afasta-se e retorna a
Espanha. Madalena tem o mesmo mal cardíaco de
sua mãe, definha rapidamente chegando às portas
do desencarne. A família Davenport insiste em
visitá-la. Esquiva-se Alcíone em grande aflição.
Susana e Cirilo resolvem, apesar das notícias falsas
dadas por Alcíone que a mãe estava melhor, para
visitar a doente. Descobriram seu endereço e foram
todos. Daí o crime de Susana de anos atrás foi
desvendado. Agonizante, Madalena reviu Cirilo em
explosões de alegria, falava a ele como se estivesse
morto, cuidando ser uma visão do céu. Susana
transtornada confessa e, no momento extremo de
Madalena, por ordem de Cirilo, retorna à casa com
a filha Beatriz. Após a exumação de Madalena, feita
às expensas de Cirilo, com pompa, retornam para
casa, ele e o tio, levando Alcíone e Robbie. Lá
convocam Susana que conta com detalhes sobre
seu crime. Alucinado, Cirilo tenta matar Susana,
impedido por Alcíone. Com alguns vasos rompidos
no cérebro, Cirilo desencarna no dia seguinte.
Enterrado ao lado de Madalena, no momento do
enterro, percebe-se externamente a loucura de
Susana. Após um ano, o pai de Susana desencarna
de velhice e deixa em testamento uma pequena
fortuna para Alcíone. Carolina, irmã de Susana, não
concorda e tenta anular o testamento, intenção
fortemente combatida por Beatriz. Atropelado por
uma carruagem, Robbie falece, não antes de isentar
o condutor de toda a culpa pelo acidente. No
delírio, vê-se perfeito das mãos, pés e olhos. Alcíone
sente-se tremendamente abatida e solitária.

Após dois anos foi a vez de Susana desencarnar em
agonia prolongada e dolorosa. Perdidos todos os
compromissos de trabalho na assistência, após o
casamento de Beatriz, Alcíone retorna ao culto do
Evangelho no lar com o casal e o estende aos
empregados da casa. Instada por Beatriz, resolve
demandar o porto de Havre à busca de Carlos na
Espanha, em Ávila. Ao encontrá-lo soube que havia
dois anos que se casara. Explicou sobre os detalhes
familiares e tudo ficou esclarecido. Voltando à
França, em total desacordo com a família de
Beatriz, resolve entrar para a Ordem das Carmelita,
tomando o nome de Maria do Jesus Crucificado.
Pretende transferir-se para a Espanha e aproximar-
se da família de Carlos para ajudar de alguma
forma. Toma o cargo de subpriora do convento em
Medina del Campo, onde revoluciona o lugar,
transformando-o em amparo às crianças
abandonadas, às mães desvalidas e aos
necessitados em geral. A comunidade encheu-se de
alegria e ventura. A maledicência e a inveja
trouxeram Frei Osório para investigar e, tomado de
inveja e intenções ocultas, denuncia Maria do Jesus
Crucificado que é recolhida a Madri, onde
permanece por dez meses na masmorra até ser
atendida pelo inquisidor Frei José do Santíssimo.
Carlos, pouco tempo depois é traído pela esposa e
por falsos amigos. Doando tudo à ordem religiosa,
consegue retomar a batina, ingressando na ordem
dos Jesuítas. Com intenso ódio e rancor, tornou-se
importante inquisidor, tomando o nome de José do
Santíssimo. Ao encontrar Alcione , Carlos tem um
choque e cai em desespero. Alcíone, mais uma vez,
perdoa-o encorajando-o a corrigir seus rumos a
caminho de Jesus. Desencarna e é recebida em
festa na espiritualidade por seus pais, por muitos
amigos e por Artêmio, seu guia e mestre.

Autor: Joõo Ângelo Marrara



19. Deus é pois, a inteligência suprema e soberana,
é único, eterno, imutável, imaterial , onipotente,
soberanamente justo e bom, infinito em todas as
perfeições, e não pode ser diverso disso.

Tal o eixo sobre que repousa o edifício universal.
Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o
universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem
a procura da verdade. Orientando-se por essa luz,
ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem há
errado tantas vezes, é unicamente por não ter
seguido o roteiro que lhe estava indicado.

Tal também o critério infalível de todas as
doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las,
dispõe o homem de uma medida rigorosamente
exata nos tributos de Deus e pode afirmar a si
mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma,
toda crença, toda prática que estiver em
contradição com um só que seja desses tributos,
que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente
diminuí-lo, não pode estar com a verdade.

Em Filosofia, em Psicologia, em Moral, em Religião,
só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um til,
das qualidades essenciais da Divindade. A religião
perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum
esteja em oposição àquelas qualidades; aquela
cujos dogmas todos suportarem a prova dessa
verificação sem nada sofrerem.

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

Jornal Aurora
A Gênese

Autor: Allan Kardec
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Capítulo II - Deus

Comentários de Elaine Nunes Jordan:

No Capítulo 2, em A Gênese, Allan kardec
contextualiza em 37 itens a Existência de Deus; Da
natureza divina; A Providência; A visão de Deus. A
nossa inferioridade faz com que a nosso
entendimento seja limitado, e desta forma
precisamos de tempo para incorporar os fatos
apresentados, isso requer muita dedicação, que só
virá com o nosso progresso moral, intelectual e
espiritual. Desta forma, fica claro que precisamos
de estudo e discernimento para assimilar os relatos
de que Deus é causa primária de todas as coisas,
mesmo quando a causa se conserve oculta.
Quando contemplamos a harmonia, a beleza e a
grandeza dos seres e do mundo, nos damos conta
de que não há efeito sem causa, a existência de
Deus fica comprovada não só pela revelação, como
pela evidência material dos fatos. Sem a percepção
exata dos atributos de Deus, seria impossível
compreender a obra da Criação. Transformar a
teoria em prática exige compreensão, atenção e
maturidade, primeiro sobre nós mesmo e na
sequência sobre todo. Sejamos pacientes para
entender, aceitar o momento oportuno.

Autora: Elaine Nunes Jordan



Os grupos de estudo e coral da Sociedade Espírita
Os Mensageiros da Paz (SEMP) voltaram a realizar
encontros na terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2021,
utilizando plataformas online.

Devido à pandemia da Covid-19, os grupos da casa
espírita vêm se reunindo por meio de chamadas de
vídeo desde abril de 2020, para evitar o contágio
pelo coronavírus. De acordo com a presidente da
SEMP, Eva Cardoso, além de aprofundar os
conhecimentos da Doutrina Espírita, o objetivo dos
estudos online é manter os frequentadores da
SEMP conectados e em sintonia vibracional
durante o momento difícil que enfrentamos. 

Eva relata que o modelo online provocou um
aumento na quantidade de grupos da SEMP. “Hoje,
temos estudos novos que não tínhamos na
modalidade presencial.” A Casa conta com grupos
de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE), Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
(EADE), Teoria da Mediunidade, Evangelização
Infantil, Mocidade, Coral, estudo do Evangelho
Segundo o Espiritismo, das Obras Kardequianas e
dos Evangelhos de Jesus. “Assinamos o aplicativo
Zoom para facilitar, que permite reuniões com
tempo indeterminado”, explica a presidente. 
Os grupos são divididos ao longo da semana, com
uma grande variedade de horários para que não
faltem opções de estudos. O ESDE, por exemplo, é
constituído por cinco grupos, em cinco horários
diferentes. 

Em cada um é trabalhado um tomo - espécie de
volume do ESDE, que contém diversos módulos de
estudo. No caso dos grupos mediúnicos, em que a
presencialidade era fundamental, as práticas
tiveram que ser adaptadas para o estudo teórico,
atualmente denominado de Teoria da Mediunidade.

A presidente da casa cita o exemplo do coral, que
conseguiu produzir três músicas mesmo com as
barreiras impostas pela distância. Atualmente, o
grupo se reúne todos os sábados, às 14h.

A Mocidade SEMP, grupo de jovens de 13 a 21 anos,
encontrou maneiras criativas de exercer a empatia
e ajudar o próximo, mesmo que de longe. Em 2020, a
equipe criou uma página no Instagram
(@mocidade.semp) e um canal no Youtube
(Mocidade Espírita Allan Kardec), com o intuito de
dar dicas de como lidar com o isolamento social de
maneira mais leve e levar a palavra espírita a
pessoas de todo o mundo. No ano de 2021, a
Mocidade convida jovens de outras casas Espíritas
ou que desejam conhecer a doutrina a
participarem de suas reuniões, que acontecem
todos os domingos, às 10h.

A divulgação dos grupos da SEMP é feita
majoritariamente via Whatsapp, em grupos de
voluntários de vários departamentos. A inscrição
deve ser realizada diretamente com o coordenador
de cada curso. Para mais informações sobre a
Mocidade, é possível entrar em contato pelo e-mail
dij.semp@gmail.com ou pelo WhatsApp: (41)
991937677.
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A COVID-19 e seus ensinamentos
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Equipe do jornal:

Jornal Aurora

Alda Aparecida Batistão Bulati
Andrea Henn
Elaine Nunes Jordan
Gabriel Kucarcz Cordeiro
Isadora Deip
Ivo Mendes
João Carlos Martins Castillo
José Verissimo Cordeiro
Luize Nunes Jordan
Nilson Madalozzo
Vinicius Lessa
Vitor Augusto Diniz

www.luzeverdade.org.br

https://www.facebook.com/centroespiritaluzeverdadecelvpr

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

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

elainecelv@gmail.com


