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JESUS E OS ESSÊNIOS 

Aline Etiene de Arruda Jordão

Na antiga cidade de Hebron, na Judeia (hoje pertencente à 
Cisjordânia, ocupada por Israel), no meio do deserto às mar-
gens do Mar Grande (atualmente Mar Morto), havia uma comu-
nidade de essênios. Os essênios constituíram uma seita judaica. 
Usaram vestes sempre brancas, dedicavam-se à agricultura, 
acreditavam na ressurreição e na imortalidade da alma. Cultu-
avam uma vida virtuosa, austera e metódica. Usufruíam seus 
bens em comum. 

São lembrados na atualidade por serem considerados os auto-
res dos famosos Manuscritos do Mar Morto encontrados entre 
1947 e 1956 em onze cavernas, na região de Qumran. 

Haviam várias comunidades de essênios, mas vamos falar a res-
peito da comunidade de Hebron. As passagens a seguir foram 
extraídas do livro A GRANDE ESPERA, do espírito Eurípedes Bar-
sanulfo, psicografado por Corina Novelino.  

Como toda comunidade essênia, eles aguardavam a chegada do 
Messias e se preparavam para isso. Os personagens principais 
da obra são o respeitável ancião Lisandro (uma das encarnações 
de Bezerra de Menezes), o jovem Marcos (uma das encarnações 
de Eurípedes Barsanulfo) e Josafá (uma das encarnações de 
Cairbar Schutel). Josafá e os demais companheiros buscavam 
ardentemente encontrar o menino ou a Grande Estrela, desde 
que souberam do nascimento do Messias. 

Foi quando Jesus já era um adolescente que os citados persona-
gens O conheceram. Os essênios de Hebron passavam por uma 
difícil provação. Um vírus fatal assolava a comunidade e já havia 
feito várias vítimas. 

O Adolescente, assim como denominado no livro, encontrou Jo-
safá e alguns companheiros na estrada de Hebron a caminho da 
comunidade. Relata o autor: “Emoções remendamente dulcifi-
cadoras paralisaram-lhes os movimentos quando à proximidade 
de um terço de estádio (um estádio equivalia a 206,25 metros) 
revelou-lhes um adolescente de inenarrável beleza, circundado 
por fulgurâncias mais brilhantes que o sol da hora sexta” (equi-
vale ao meio-dia). “Aparentava quatorze a dezesseis anos. Co-
locando-se à pequena distância dos iniciados essênios, o Jovem 
lançava-lhes profundo olhar, repassado de enternecido amor. 
Uma catadupa de forças até então desconhecidas, prostara-os 
com o rosto ao solo, como se os olhos não lhes pudessem su-
portar aquela luminescência”. 

Continua Eurípedes Barsanulfo: “Tinham ao lado um Jovem ser 
humano, igual a tantos outros. Mas sua beleza radiosa caracteri-
zava-lhe singularmente a luz íntima. O semblante lembrava algo 
que procedia dos céus e que somente nas Alturas poderia ser 
comparado. Cabelos dourados caíam-lhe aos ombros delicados. 
Os olhos claros escondiam centelhas divinas. E a voz possuía 
estranhas vibrações e parecia canalizar as forças do Universo, 
produzindo a mais fantástica das envolvências inexplicáveis”. 

A Grande Estrela reuniu-se com a comunidade essênia por al-
guns dias e com eles orou, curou os enfermos e os ensinou. 
Seguem alguns fragmentos dos ensinamentos d’Ele: “O dese-
jo de todos os corações aqui presentes, situa-se na direção do 
bem comum, ao anseio da liberdade espiritual. Mister se faz

coloqueis vossa vida aos serviços de tal anseio. Que mérito ad-
virá do sonho sem edificações? O Amor é um programa inteiro 
de edificações diárias. A causa do Amor está a exigir de todos 
ação, movimento, atividade constante. A obra do Amor não se 
prende a exclusivismos de espécie alguma. E o Amor é movi-
mento contínuo, com base no bem-estar do próximo”.  

Como foi dito antes, O Adolescente era Jesus. Allan Kardec na 
Introdução do EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO, explica 
que o gênero de vida dos essênios se aproximava aos dos pri-
meiros cristãos, e os princípios de moral que professavam fize-
ram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita 
antes do início de sua missão pública. 

Emmanuel esclarece no livro A CAMINHO DA LUZ que Jesus não 
necessitou da contribuição dos essênios. “Desde os seus pri-
meiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superiori-
dade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos 
do princípio”. 

Portanto, Jesus não aprendera com os essênios, estes sim que 
aprenderam com Ele. “Vede bem: a miséria não espera por nin-
guém. Encontrastes hoje um mendigo que vos estende a mão 
mendicante? Servi-o logo. A hora é chegada em que todos de-
vem se unir para a maravilhosa fusão do Amor que salvará a 
humanidade”. 

Jesus ensinou-lhes que, embora os anos de oração, estudo e 
cultivo da virtude entre os membros da comunidade eram lou-
váveis, era preciso mais. Era preciso ação, Amor em movimen-
to! Pois assim como ensinou São Tiago (Tg, 2:26): a fé sem obras 
é morta. Fiquem com Deus.



Santo Agostinho - Agostinho de Hipona (Aurelius Augustinus  Hipponeusis), nas-
ceu em 13 de novembro de 354, em Tagaste, num pequeno povoado entre as 
montanhas (província romana da Numídia, hoje Argélia) onde viveu toda a sua 
infância e juventude.
Agostinho não era um bom aluno, vivia gazeando as aulas e detestava o estudo 
da língua grega o que vem, a lhe prejudicar seriamente na leitura da literatura 
helênica exigindo tremendo esforço para suprir essa lacuna, quando, posterior-
mente, tenta se aprofundar na exegese e na teologia. Desejava ser o melhor na 
eloquência. Entretanto, amava a língua e a cultura materna (o latim) e gostava 
muito de ler e de decorar trechos de prosas e poesias. Aprende matemática, físi-
ca e música. Não gostava de ler as escrituras sagradas que lhe pareciam vulgares 
e indignas de um homem culto.
Fez seus primeiros estudos em Tagaste e em Madaura, cidadezinha próxima, 
mas é, graças aos esforços e sacrifícios de seu pai, desejoso em lhe dar uma edu-
cação que lhe abrisse as portas do magistério ou da magistratura,e com a ajuda 
de Romaniano, um amigo rico,que o envia para Cartago a fim de completar os 
estudos superiores.
É na Escola Superior de Cartago que entra em contato e fica fascinado e interes-
sado nas cerimônias em honra aos deuses protetores do império.
Mais do que à vida intelectual, dedicava-se por completo às coisas mundanas 
e sua vida pontilhava-se de pequenas más ações pelo puro prazer de infringir o 
proibido, como é normal a todo adolescente.
Para ele “amar e ser amado era uma coisa deliciosa”. Ainda muito jovem, apaixona-se e passa a viver com uma mulher a quem 
é fiel e com quem tem um filho e dá o nome de Deodato.  Era uma ligação amorosa proibida para os padrões da época que não 
permitia legalizar o casamento. Ele era um “honestiare”, categoria superior que não podia unir-se em matrimônio com pessoas 
de “baixo estratos”.  Também por insistência (Santa Mônica), ele manda a amada companheira de volta para a África ficando com 
Deodato, para que, depois de um período de dois anos pudessem contrair o matrimônio dentro dos preceitos legais.  Era preciso 
que ela se mantivesse pura nesse período de afastamento. Entretanto, a sensualidade fala mais forte e é ele quem não suporta a 
abstinência ligando-se a uma concubina.
Perde o pai antes de completar vinte anos passando a ter sérios encargos de chefe de duas famílias.  Decide voltar para Tagaste 
onde abre uma pequena escola exercendo a função de professor durante treze anos. Era muito orgulhoso de sua eloquência e 
gostava de ser reconhecido e destacado como o melhor orador da região.  Retorna, após esse período para Cartago ocupando o 
cargo de professor da cadeira Municipal de Retórica.
Continua a se dedicar à filosofia, apesar de sua limitação na língua grega o que o obriga a ler as “Categorias de Aristóteles” (384-
322 a.C.)numa traduções para o latim que não continha a indispensável Introdução de Porfírio (c.233-304). Deseja muito ter po-
dido estudar em Atenas e Alexandria, que era os melhores centros para o estudo e aperfeiçoamento da época. É na leitura de um 
diálogo cheio de elegância e estilo denominado “Hortensius”, escrito por Cícero (106-42 a.C.) que encontra o caminho do saber. 
Nele estava escrito: “...a verdadeira felicidade reside na busca da sabedoria”.
Deixa-se, assim, se seduzir pelas doutrinas dos “maniqueus”, que afirmavam a existência absoluta de dois princípios; o bem e o 
mal, a luz e as trevas. Entretanto, ao encontrar-se com Fausto, um dos chefes da seita reconhecido com alta sabedoria, fica decep-
cionado com as respostas às suas indagações intelectuais. Após doze anos nesse seita, volta seu interesse para os Evangelhos vindo 
a assistir corriqueiramente, aos sermões do bispo Ambrósio que o acolhe como um pai.
Ainda em Cartago, após quase dez anos como professor de retórica, cheio de angústias e decepcionado com seus alunos que, na 
grande maioria, só frequentava as aulas por obrigação social e familiar, muda-se para Roma na esperança de encontrar alunos mais 
tranquilos e onde poderia auferir maior lucro financeiro e considerações pessoais.
Desde que nasceu, sua mãe Mônica lhe preparava, pela oração, para a salvação, temendo sempre um futuro ingrato, lhe pedindo, 
inclusive para desistir da ideia da partida para Roma. Chega ao ponto de obriga-lo a ficar mas é enganada na hora da partida.
Fica pouco tempo morando em Roma seguindo para Milão (residência imperial) onde passa a ocupar o cargo de professor de 
retórica.
Apesar de fazer o que mais gostava - ser Cátedro da eloquência, e de ser pago pelo Estado, o que lhe conferia tranquilidade finan-
ceira, e um certo status social, não era uma pessoa feliz vivendo, ainda com problemas existenciais e sempre insatisfeito e cheio 
de questionamentos existenciais.
Já tendo abandonado o “maniqueísmo”, volta seu interesse para a sabedoria Platônica, estudando e praticando-a até conhecer os 
discípulos de Plotino (205-270), que também eram adeptos do Platonismo na sua versão mística. Era o neoplatonismo, doutrina 
que parecia capaz de auxiliar a fé cristã a tomar conhecimento da própria estrutura interna do ser, defendendo-se com argumentos 
racionais inspirados no Evangelho de São João e nas Escrituras de São Paulo.
Seus problemas começam a ser solucionados quando em agosto de 386 da era cristã, em Milão que, chorando no jardim de sua 
residência, em estado depressivo por não achar uma resposta definitiva que lhe desse sentido à vida, ouve a voz de uma criança 
a cantar o refrão: “Tolle, lege, tolle, lege” (“Toma e lê, toma e lê”). Levanta-se contendo as lágrimas para procurar de onde vinha 
aquele som e quem era a criança que estava a cantar porém, a única coisa que vê, é um livro sobre uma pequena mesa. Abre-o 
ao acaso e lê a mensagem nela escrita: “Não caminhareis em glutonarias e em embriaguez, não nos prazeres impuros do leito e 
em leviandades, não em contendas e emulações, mas revesti-vos de Nosso Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da carne com dema
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siados desejos”. Mal termina de ler e uma espécie de luz inunda-lhe o coração dissipando as incertezas que lhe invadem. Já não 
se interessaria mais pela esposa nem abrigaria qualquer esperança no mundo. Tinha penetrado no caminho da fé onde a mãe há 
muito caminhava e o esperava.. Sua vida passa a ser dedicada a meditação, escritura de livros e discursos.  
Como orador oficial nos sínodos e concílios em Cartago jamais deixou de mencionar que “..mais valioso que a palavra é o amor 
fraterno” e as palavras mais presentes em seus escritos são “amor” e “caridade”.
Recebe o batismo segundo os costumes da Igreja juntamente com o amigo Alipio e com o filho Adeodato (que vem a falecer ainda 
jovem aos 17 anos).
Perde a mãe alguns meses depois, no outono de 387, na cidade de Óstia.
Em 391, na Igreja de Hipona (hoje Annaba ou Boné, na Argélia), o povo o elege, contra a sua vontade, como coadjuntor do bispo 
Valério, especialmente para o ministério da pregação. Ele só aceita por considerar o pedido como um chamamento divino.
Foi vigário aos 36 anos e coadjuntor de Valério aos 41 anos, sucedendo-o, logo após  e permanecendo por 40 anos ligado à Igreja 
de Hipona celebrando, administrando sacramentos, pregando aos domingos e feriados,e exercendo, ainda,  as atividades de admi-
nistrador do patrimônio da mesma, sendo, também, o juiz responsável pelos processos civis.
Redigiu uma imensa obra, quase toda polêmica, entre as quais: “Contra os Acadêmicos” (386);“Solilóquio”(387); “Do Livre Arbí-
trio” (388-395); “De Magistro” (389); “Confissões” (400); “Espírito e Letra” (412); “A Cidade de deus” (413-426); e as “Retratações” 
(413-426).
Seus dias chegaram ao fim junto com a invasão dos vândalos que, após a devastação da Espanha, penetram à África e sitiam Hi-
pona. Logo após, a cidade é incendiada pelos Bárbaros e, na noite de 28 para 29 de agosto de 430, Agostinho, já idoso e doente, 
percebendo que a morte aproximava-se, pede que o deixem a sós para orar e falece, aos 76 anos de idade.
Os pintores medievais o retratam com um livro na mão e o coração em chamas. O livro simboliza a ciência e o coração inflamado, 
o amor. Seus dons inseparáveis.



 
O que é fluido vital?

De acordo com o dicionário espírita, FLUIDO (do latim fluidu) – 1. Fluídico. 2. Diz-se das substâncias líquidas ou 
gasosas. 3. Que corre ou se expande à maneira de um líquido ou gás. 4. As emanações energéticas ou altera-
ções do Fluido Universal, trabalhadas em um processo orgânico ou perispiritual.
Temos ainda FLUIDO ou FLUIDO VITAL, no sentido doutrinário espírita, como sendo um vapor luminoso, mais 
ou menos brilhante, e que pode tomar outras colorações – azul,vermelha,escura etc. – não só em razão da 
evolução de cada um, mas também como resultante de um estado acidental da alma ou em virtude de doença 
física ou moral. 
Esse FLUIDO VITAL, também chamado de PRINCÍPIO VITAL, é uma forma modificada do fluido cósmico univer-
sal. É o elemento básico da vida, aqui considerada no sentido atribuído pela ciência, que se caracteriza pelos 
fenômenos do nascimento, crescimento, reprodução e morte. Nessa categoria, evidentemente, não se incluem os Espíritos, já que 
não satisfazem, pelo menos, às duas últimas condições - reprodução e morte. Em Gabriel Delanne (A Evolução Anímica) vamos 
encontrar literalmente: “a alma não é vivente”, porque seja mais e melhor: - tem “existência integral”.
 
Em “A Gênese”, Kardec assegura que “pela morte, o princípio vital se extingue”. De fato é a existência, ou não, de fluido vital que 
distingue um corpo vivo de outro sem vida. A diferença entre uma árvore viva e um pedaço de madeira é justamente a presença 
do fluido vital na primeira e sua ausência na segunda.
 
Apesar de já contarmos, ao nascer, com certa quantidade de fluido vital, o nosso corpo precisa ser constantemente suprido deste 
fluido, em razão da sua constante utilização, principalmente nos processos ligados ao metabolismo. É, contudo, característica dos 
seres vivos a capacidade de produzir fluido vital, continuamente, a partir do fluido cósmico universal, como também a capacida-
de de absorvê-lo diretamente, a partir dos próprios alimentos. Uma outra possibilidade de absorção do fluido vital é através da 
transfusão fluídica. Kardec refere claramente essa possibilidade quando afirma que: “O fluido vital se transmite de um indivíduo a 
outro”. É justamente essa propriedade, característica do fluido vital, um dos fundamentos em que se baseia o passe.
 
No mesmo capítulo da obra de Kardec citada acima encontramos ainda a informação: “A quantidade de fluido vital não é a mesma 
em todos os seres orgânicos: varia segundo as espécies, e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de 
uma mesma espécie.” Realmente, na infância, a capacidade de processar o fluido cósmico para a produção do fluido vital é muito 
acentuada. Essa capacidade se mantém mais ou menos inalterada durante a juventude, mas a partir de certa idade ela torna-se 
bastante reduzida, fato este que leva a uma diminuição progressiva da vitalidade do indivíduo, levando ao envelhecimento geral 
do organismo. A morte ocorre quando o organismo perde a capacidade de produzir e reter uma certa quantidade mínima de 
fluido vital - morte natural - ou quando uma lesão mais séria no corpo físico provoca uma taxa de escoamento desse fluido em 
quantidades superiores à sua capacidade de produção - morte acidental.

Os seres do mundo espiritual, por não possuírem fluido vital, é que necessitam do nosso concurso, como indispensável, para mui-
tas das tarefas assistenciais a que se propõem.  (Luiz Carlos Gurgel - Obra: O Passe Espírita)  

Em palavras bem resumida temos então que FLUIDO VITAL é o Princípio orgânico que produz os fenômenos da vida enquanto 
material.







LER, ESTUDAR, APRENDER.

Qual a tua experiência de vida? A estrada que percorres te é conhecida ou simplesmente vagueias tropeçando aqui, caindo ali, se 
perdendo, se cansando, se irritando sem a mínima esperança de apoio e consolo?
Pois então, amigo. É hora de conquistares o domínio de tua vida; de iluminares tua rota. E sabes como? ESTUDANDO.
Agir sem conhecimento tomando decisões por impulso só favorece à ocorrência de graves erros.
Estudar, aprender, tornar-se sábio para poder discernir o que é importante e o que realmente tem valor é a grande realização do 
verdadeiro espírita e de todos que almejam a felicidade.
A doutrina Espírita, que ora abraçamos, não nos cansa de incentivar à leitura e ao estudo edificante. O saber é um tesouro gran-
dioso que Deus nos dá como oportunidade de crescimento e fonte inesgotável na obtenção de outros bens, sejam materiais ou 
imateriais.
Usemos dessa oportunidade. A hora é agora. Já!
Aprendamos a colecionar bens de duração eterna. Tornemo-nos livres da escravidão da ignorância e do desconhecimento de 
virtudes que só a leitura dedicada nos oferece. Fiquemos livres dos erros que só enraízam sofrimentos e nos afastam de Deus.
O Espiritismo, doutrina abençoada, prepara para a evolução nos cobrando uma atitude de dedicação aos livros, ao aprendizado, 
ao crescimento interior.
Avante, então. ESTUDO, ESTUDO e ESTUDO.
Instruamo-nos com as lições dessa doutrina que nos ensina e nos dá forças para vencer as provas da vida, a dissipar a inveja e a 
amar sem limites.
Fomos criados fracos e só nos tornaremos fortes quando a sabedoria, inundando por completo o nosso ser, nos fizer perfeitos 
porquanto estaremos humildes e submissos ao nosso PAI.
Lembremos, por fim, as palavras do Espírito de Verdade (Paris, 1861) “Espíritas; amai-vos, eis o primeiro ensinamento; Instruir-
vos, eis o segundo”.

Deísmo - 
[do latim deus,i> de(i)- + -ismo]

Sistema ou atitude dos que rejeitam toda espécie de revelação divina, mas aceitam a existên-
cia de um Deus, destituído de atributos humanos.

Fetichismo
Culto a certos objetos inanimados, com a crença de que os espíritos a eles se ligam, passando 
a representá-los. Ver: Amuleto; Talismã

Licantropia - 
[do grego lykanthropía]

1. Doença mental em que o enfermo se julga transformado em lobo. 
2. Metamorfose perispirítica, processada através de indução hipnótica, do desencarnado inferio-
rizado em suas culpas, que ganha a forma e passa a agir como um lobo. Espécie de Zoantropia.

Mediunato -  
[do latim medium + actu] 

Nome criado pelos Espíritos, para significar a missão providencial dos médiuns, a ação mediú-
nica que eles desenvolvem durante a reencarnação.

Metempsicose - 
[do grego metempsychosis, 

pelo latim metempsychose]

 1. Transmigração da alma de um corpo para outro. 2. Doutrina filosófica de origem indiana, 
transportada para o Egito, de onde mais tarde Pitágoras a importou para a Grécia. Ensinava ser 
possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo no mundo dos mortos, 
voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, até que transcorra o tempo de sua 
purificação e possa retornar à fonte da vida. Como se constata, há uma diferença capital entre 
a metempsicose e a doutrina da reencarnação: em primeiro lugar, a metempsicose admite a 
transmigração da alma para o corpo de animais, o que seria uma degradação; em segundo 
lugar, essa transmigração não se operaria senão na Terra. Os Espíritos lecionam o contrário, 
que a reencarnação é um mecanismo de progresso constante, sem retrocesso, que o homem é 
um ser cuja alma nada tem de comum com a dos animais, que as diferentes existências podem 
realizar-se, quer na Terra, quer, por uma lei progressiva, em mundos de ordem superior, até 
que se torne Espírito purificado
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TRANSIÇÃO PLANETÁRIA 

De Manoel Philomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nes-
ta extraordinária obra, o leitor conhecerá os mecanismos e as razões de Ordem Su-
perior da transição planetária, em favor das mudanças urgentes e necessárias que 
promovam o respeito às leis à ética e à Natureza, transformando o homem num ser 
integral, consciente dos seus deveres para com Deus, consigo próprio e o próximo.

AMANHECER DE UMA NOVA ERA

De Manoel Philomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É uma obra 
que oferece uma continuação do livro Transição Planetária. No livro o autor espiritual 
esclarece que Espíritos evoluídos procedentes de outras dimensões estão reencarnan-
do na Terra, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem com a humanidade 
terrestre. Leitura obrigatória para todos os trabalhadores das Casas Espíritas, tendo em 
vista que o livro também aborda o caso de obsessões planejadas por espíritos das trevas 
tendo por alvo o movimento espírita e seus trabalhadores.



ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas e Terçasantes das reuniões  
públicas; 
Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.

Notas e cupons fiscais Boa vontade e satisfação de ajudar. De acordo com a disponibilidade.

CURSOS

Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.

Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.

Sexta-feira

20 h

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz e a Vida no Plano Espiritual; 
2ª Sexta: Allan Kardec, o educador e o codificador; 
3ª sexta: A Psicologia Espírita com Joanna de Ângelis; 
4ª sexta: A Filosofia Espírita na Obra de Leon Denis e de Herculano 
Pires.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

ATIVIDADES


