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A FÉ
Aline Etiene de Arruda Jordão
Julio Rego Cavalcanti
Vivemos tempos difíceis, tempos de renovação, de transição moral, e mais do que nunca, precisamos buscar apoio e conforto para
vencer as dificuldades que surgem em nossas vidas. Nessas horas, é necessário ter fé. E o que é fé, afinal? “Ter fé é ter confiança
em Deus; é saber que velando por nós, amparando-nos e protegendo-nos está a Providência Divina”I.
Paulo de Tarso, na epístola aos Romanos, afirma que “O justo viverá pela fé”II. Emmanuel esclarece que muitos interpretaram esta
frase de forma equivocada, e supuseram que viver pela fé seria “executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos”III. Ou seja, deram importância demasiada às formas, aos rituais e às cerimônias. Mas nem sempre, afirma Emmanuel, se
encontram homens justos entre os ritualistas.
Cumpre lembrar as palavras de Tiago: “Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, e não tiver as obras? Porventura
a fé pode salvá-lo?”IV “Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma”V.
O vocábulo fé tem muitas acepções. Pode indicar, por exemplo, confiança em si mesmo. Outro sentido é a crença nos dogmas desta
ou daquela religião, por exemplo: fé judaica, fé católica, fé muçulmana. Porém a fé mais sublime, a mais pura é aquela que não é
sectária, pois se traduz na segurança absoluta no Amor, na Justiça e na Misericórdia de Deus.
Rodolfo Caligaris reflete: “Divergindo de outras correntes religiosas, na opinião das quais a fé, para ser meritória, deve ser cega,
isto é, aceitar sem exame aquilo que se acha contido nos Livros Sagrados (...) o Espiritismo defende Princípio diametralmente
imposto, o de que a fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer”. Para crer, tem que
compreender, como afirmou Kardec: Fé inabalável é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade”VI.
Essa fé raciocinada, segundo Caliagaris oferece aos verdadeiros espíritas a “imperturbável serenidade ante os percalços da existência”, pois, nos momentos de sofrimento, “suportam a tudo com mais paciência, porque sabem que Deus é justo e bom, e se
nos deixa sofrer é por uma finalidade superior ou por uma causa justa (causa esta que, se não for desta existência, sê-lo-á de outra
anterior, pois não há efeito sem causa determinante)”VII.
Importa ainda não confundir fé com presunção, como ensina Allan Kardec: “A verdadeira fé se conjuga à humildade; aquele que a
possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode
sem Deus”VIII .
O Novo Testamento traz inúmeros exemplos de fé. Podemos citar, por exemplo, a cura do cego, perto de Jericó, que sabendo que
o Messias por ali passava gritou: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus pergunta a ele: Que queres que eu faça? Ele
responde: Senhor, que eu veja! Ao que Jesus diz: “Vê, a tua fé te salvou”IX. Houve também a cura dos dez leprosos, onde apenas
um, após ser curado, voltou para agradecer a Jesus. Disse-lhe Jesus: “Levanta-te e vai, a tua fé te salvou”X. A mulher que sofria
há doze anos de um fluxo de sangue, que tocou as vestes de Jesus. Jesus vendo-a disse: “Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou”. E
imediatamente a mulher ficou sãXI.
São certamente inúmeros os exemplos. Mas um dos mais impressionantes, indubitavelmente, é o caso da cura do servo do Centurião de Cafarnaum, que estava moribundo. A fé do Centurião em Jesus era tão grande, mesmo ele sendo romano, que disse:
Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres embaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno
de ir ter contigo; dize, porém uma palavra, e o meu criado sarará”. Jesus então fala à multidão: “Digo-vos que nem ainda em Israel
tenho achado tanta fé”XII.
Ainda discorrendo sobre a fé, Eliseu Rigonatti, afirma que a fé é uma força de atração, pois atrai sobre nós o socorro divino e a prece é um ato de fé, ou seja, quem tem fé pratica a prece. Por outro lado, a prece desenvolve, aumenta e fortifica a nossa fé. Conclui
ele que: “A fé depende da prece e a prece depende da fé; é impossível separar uma da outra”XIII.
Para finalizar nossa reflexão sobre a fé, trazemos esta bela lição de Santo Agostinho: “Que remédio, pois, recomendar àqueles que
estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu.(...) É a fé o remédio certo
para o sofrimento; ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente”
. Fiquem com Deus.
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Nascido FRANCISCO DE PAULA CÂNDIDO,em homenagem ao Santo do dia, 02 de abril (1910),
na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais veioa desencarnar em decorrência de uma parada
cardiorrespiratória, aos 92 anos, em 30 de junho de 2002 em Uberaba, também Estado de MG
após uma longa jornadano trabalho de amor e caridade na seara Espírita.
Tornou-se oficialmente conhecido pelo nome de Francisco Cândido Xavier, nome este, adquirido de seu pai, em 1966, após a psicografia dos primeiros livros.
De família muito humilde, teve oito irmãos (Maria Cândida, Luzia, Carmosina, José, Maria de
Lourdes, Chico, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda), sendo, seu pai, João Cândido Xavier,operário e vendedor de bilhetes da loteria e, sua mãe, Maria João de Deus, lavadeira. Eram
ambos analfabetos.
Aos quatro anos de idade tem seu primeiro contato com a mediunidade quando responde ao
pai sobre ciências, durante uma conversa com uma senhora sobre gravidez. Constantemente
dizia ver e ouvir espíritos e conversar com eles.
Ao completar cinco anos, sua mãe falece (setembro de 1915) e, seu pai, incapaz de sozinho
cuidar dos nove filhos, distribui-os entre os parentes. Coube à sua madrinha e antiga amiga da família, Rita de Cássia, os cuidados
de Chico e de seu irmão Moacir.
Logo ela se mostra uma pessoa má, impaciente, violenta e cruel– na verdade uma obsidiada. Durante os dois anos em que os meninos ficaram com ela sofreram, diariamente, terríveis torturas.
Chico, que ela dizia “ter o diabo no corpo” era o mais maltratado. Vestia-lhe como menina e batia-lhe por qualquer pretexto.A
princípio, com vara de marmelo, depois espetando-lhe um garfo noventre não permitindo que o retirasse.
Entretanto, o pior sofrimento para Chico era ser obrigado a lamber as feridas incuráveis que seu irmão tinha nas pernas. Rita seguia a simpatia de uma benzedeira que consistia em fazer uma criança lamber a ferida, por três sextas-feiras, em jejum para que
ocorresse a cura.
Chico só encontrava paz ao conversar com o espírito de sua mãe, o que fazia, sempre após uma prece, no quintal da casa à sombra
de uma bananeira. Ela lhe recomendava “paciência, resignação e fé em Jesus”. Disse-lhe que, com brevidade a ferida, sararia, não
pela saliva de Chico, mas por bondade dos Espíritos protetores. Pedia que assim agisse para aplacar a ira da madrinha em prol de
sua própria segurança. Várias vezes ela acalmou Chico dizendo-lhe queem breve enviaria um anjo para reunir toda a família.
Ao contar com sete anos, seu pai volta a contrair matrimônio com Cidália Batista, que exige a reunião dos nove filhos. O casal ainda
teria mais seis filhos. Nessa época, Chico começa a estudar na escola pública e, para ajudar no sustento da casa, passa a vender
legumes da horta da casa.
Chico, por ser de família católica, frequentava a Igreja e, tanto nesta, como na escola tinha sérios problemas com sua mediunidade
aguçada. À noite conversava com os espíritos e, durante o dia, contava coisas que ninguém podia entender.
Sentia-se triste e incompreendido tendo só o apoio de sua mãe que lhe pedia sempre para modificar seus pensamentos e não ser
indisciplinado. Deveria aprender a calar-se e procurar seguir à risca as lições ou experiências recebidas em sonho.
Durante os anos de 1920 a 1927, Chico não tem mais qualquer contato com a mãe. Continua sendo um bom católico praticante.
Comparecia às missas, confessava, comungava e participava das procissões. Entretanto, as visitas espirituais continuavam constantes.
Após vários episódios envolvendo visões e conversas com espíritos, entre eles um que se deu na escola ao ser acusado de plágio
numa redação num concurso em que Chico afirmava ter sido ditado por uma “pessoa”, e de, umoutro em que,em “conversa” com
sua mãe estalhe aconselha como fazer para evitar o roubo, por uma vizinha, das hortaliças do quintal, seu pai, assustado, cogita em
interna-lo o que não o faz por conselho do vigário de Matozinho,Scarzelli, que ao pensar tratar-se de simples fantasia de criança,
indica a restrição das leituras de jornais, revistas e livros e a coloca-lo num trabalho mais exigente.
Aos oito anos de idade (1824), completa o curso primário e começa a trabalhar, como operário, com a rigidez de horário de um
adulto, numa fábrica de fiação e tecelagem até o ano de 1924 quando termina o curso primário. Passaa trabalhar como caixeiro na
venda do Sr. José Felizardo e,tempo após, como ajudante de cozinha. Nunca mais voltaria a estudar.
Em 1927, aos dezessete anos, perde a madrasta Cidáliae uma de suas irmãs adoece em consequência de um processo obsessivo
de insanidade.
Em 7 de maio de 1927 ocorre a primeira sessão mediúnica no lar dos Xavier, em Pedro Leopoldo com a presença do casal espírita
Sr. José Hermínio Perácio e dona Carmen Pena Perácio. Na mesa foi posto “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e “ O Livro dos
Espíritos”. Nesse dia sua mãe volta a entrar em contato e lhe diz: “Meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros a
nossa frente são dois tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e, em breve, a bondade Divina nos permitirá mostrar
a você seus novos caminhos”. Após algumas reuniões obteve-se a cura e Chico, junto com a família, passam a praticar o culto do
Evangelho no Lar.
Logo no mês seguinte- junho,é cogitada a fundação de um núcleo doutrinário.
É nessa época que Chico se desliga da Igreja Católica, despedindo-se, respeitosamente, do bondoso protetor encarnado, padreScarzell seguindo, confiante,na trilhade umnovo mundo do invisível que para ele nada tinha de anormal.
Nesse mesmo ano a nova sede do Centro Espírita Luiz Gonzaga, é fundadaem um simples barracão de madeira, de propriedade
de seu irmão, onde antes era a casa de Maria João de Deus (sua mãe).Seu irmão José Cândido Xavier é eleito como presidente.
Em 8 de julho de 1927, Chico Xavier faz sua primeira atuação do serviço mediúnico, em público, passando a desenvolver a psicografia por orientação dos seus mentores
Em 1931 seu primeiro livro é publicado e, logo no ano seguinte,(1932) o livro de poesias “Parnaso de Além Túmulo” – coletânea de
256 poesias ditadas por 56 poetas falecidos.

É nesse mesmo ano de 1931 que o espírito Emmanuel manifesta-se,”..à sombra de uma árvore, na beira de uma represa...” (Souto
Maior, 1995:31), tornando-se seu protetor espiritual prevenindo-o de que pretendia trabalhar muito a seu lado por um longo
tempo, mas, para isso, Chico deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec lhe propondo,
ainda, três condições para este trabalho: “disciplina, disciplina, disciplina”. Esta fase é considerada como sua “maioridade” no Espiritismo. Mais tarde Chico reconheceria que Emmanuel, em encarnação anterior, teria sido o padre jesuíta Manuel da Nóbrega,
o grande evangelizador do Brasil recém descoberto.
Por convite do Dr. Rômulo Joviano, entra para o funcionalismo público, como datilógrafo, na Fazenda Modelo do Ministério da
Agricultura, função que exerce por 32anos quando se aposenta por invalidez por problemas na visão – uma catarata ocular. Por
orientação de Emmanuel e de Bezerra de Menezes, faz todo o tratamento só com os recursos da medicina humana sem recorrer
a nenhum privilégio de ordem espiritual.
É em 1943 que o espírito André Luiz surge em sua vida sendo responsável pela coleção de 11 livros iniciados pelo “Nosso Lar”.
Chico recebeu mais de mil entidades espirituais entre elas vários escritores falecidos como Artur Azevedo, Olavo Bilac, Castro Alves
e outros.
Em 1950, Chico já havia escrito, pela psicografia, mais de 50 livros. Durante sua encarnação psicografou 451 livros e mais de dez
mil cartas de mortos para suas famílias.Algumas, inclusive, servindo como prova em casos de julgamento jurídico. Nunca aceitou
o dinheiro da venda de seus livros vivendo exclusivamente de seus proventos da aposentadoria. O dinheiro dos direitos autorais
doava à Federação Espírita e a outras instituições assistenciais beneficentes se desfazendo, educadamente de todos os presentes
que recebia, do mais simples ao mais valorizado.
Em meados de 1958, conhece o jovem médium e estudante de medicina Waldo Vieira, com quem psicografa, em parceria, diversas
obras até a ruptura de ambos em 1966. Psicografaram 17 livros em comum.
Em 1959, muda-se para Uberaba a conselho dos seus Benfeitores Espirituais fundando junto a Waldo Vieira o Centro Espírita
Comunhão Espírita Cristãe iniciando uma peregrinação de atividades mediúnicaspúblicas de psicofonia, vidência, audiência, receitista e psicografias além de visitas assistenciais a doente, enfermos e aos lares carentes.
É reconhecido como importante expoente do Espiritismo Brasileiro, uma vez que foi o divulgador, incentivador e encorajador do
movimento espírita dando, ainda, força e credibilidade à Doutrina de Kardec aqui no Brasil, expandindo-a e tornando-a pública e
aceita pela população.
Foi considerado, ao lado de Santos Dummont e de Juscelino Kubitschek o mineiro do século XX. Recebeu o título de cidadão
honorário de mais de cem cidades brasileiras e foi homenageado em diversos filmes e documentários. Em 1981 foi indicado ao
Prêmio Nobel da Paz que não chegou a ganhar mas que fez aumentar sua fama até o exterior tendo sido, suas obras, traduzidas
para diversas línguas.
Chico Xavier falece num momento de grande felicidade para a nação Brasileira em festa pela conquista da Copa do Mundo de
futebol. Seu pedido à Deus de morrer em um dia que os brasileiros estivessem muito felizes para não sentirem tanto a tristeza de
seu desencarne, foi atendido deixando, ele, seu corpo carnal cerca de dez horas após o jogo final entre Brasil x Alemanha.
Algumas de suas obras:50 Anos Depois;Ave Cristo;Renúncia;Paulo e Estevão; Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho; Há
Dois Mil Anos; Retratos da Vida; A caminho da Luz. (veja a relação completa no quadro adiante)
“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.” (Chico
Xavier)
VIGIAR PARA VENCER
”Felizes daqueles que, saturados de boa-vontade e de fé, laboram devotamente para que se espalhe, no mundo a Boa Nova da
imortalidade.
Compreendendo a necessidade da renúncia e da dedicação, não reparam nas pedras e nos acúleos do caminho, encontrando nos
recantos do seu mundo interior os tesouros do auxílio divino.
Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças, e se, na maioria das vezes, seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos de solidão e desamparo.
Infelizmente, a Terra é o orbe da sombra e da lágrima, e toda tentativa que se faz pela difusão da verdade, todo trabalho para
que a luz se esparja fartamente encontram a resistência e a reação das trevas que vos cercam. Daí nascem as tentações que vos
assediam, e partem as ciladas em que muitos sucumbem, à falta de oração e da vigilância apregoada no Evangelho”
(Chico
Xavier/André Luiz)

MENSAGEM PUBLICADA EM 22/09/1932

Altruísmo [do francês altruisme]

Cataclismo [do latim cataclysmos]

1. Palavra forjada por Augusto Comte para designar o amor ao próximo, no sentido
mais geral, isto é, a inclinação natural que nos impele a preferir o interesse geral ao
nosso próprio interesse.
2. É a atitude moral que consiste em sacrificar o seu interesse em favor do outro e
em especial da comunidade. Antônimo de egoísmo.
1. Inundação, dilúvio.
2. Transformação repentina e de grande dimensão na crosta terrestre.
3. Desastre.
4. Convulsão.

Choque anímico

Tratamento energético dos desencarnados, promovido com a manifestação dos mesmos, através da psicofonia, nas sessões de desobsessão das Casas Espíritas.

Defumação [do latim de + fumu + -ação]

1. Ato ou efeito de defumar.
2. Queimar ervas e raízes aromáticas, com a crença de que pode afastar malefício
de alguém ou de uma casa, atraindo boa sorte.
3. O Espiritismo, por não promover ritos e quaisquer outras exteriorizações, não
usa defumação.

SORRIR....
Certa vez estava eu, muito triste, deprimida até, por motivo comum, banal, cotidiano. Diante da televisão eu assistia, sem ver, sem
prestar nenhuma atenção ao conteúdo do que estava sendo apresentado, quando, ao entrar um comercial, surge um lindo bebê.
A princípio com uma carinha séria que logo se abria num imenso sorriso. E que sorriso!. Pronto. Foi o suficiente para romper a
tensão que me envolvia e despertar para uma outra sintonia. Meu dia ganhou cor e consegui voltar às atividades sem o pesar da
tristeza e das preocupações.
Desse dia em diante, sempre me vejo pensando naquele sorriso. E, por um longo tempo, sempre que a propaganda entrava no
ar, eu corria só para ver aquele lindo bebê sorrindo. Pena que não passa mais. Porém ele está gravado na minha memória para
consultas sempre que dele precisar.
Dito isto, levanto então uma questão: Quanto temos feito para tornar melhor a vida de muitos que estão ao nosso redor ou que
passam por nós?
Será que ao cruzar com essas pessoas, olhando seus rostos tensos, tristes e raivosos simplesmente não pensamos: “Nossa! Que
cara mais feia!”.
Sim, e daí? Como poderemos avaliar o que passa no íntimo de cada um? Deveríamos aprender a ler um coração, uma mente que,
na maioria das vezes se encontra aturdida, cheias de problemas, dor, medo, fome, tristeza e não só prestar atenção numa cara
emburrada.
Vamos tentar mudar o nosso padrão mental e, em vez de sempre procurar uma crítica destrutiva, de fazer um comentário jocoso,
ou de ridicularizar um irmão, tentar aliviar o sofrimento alheio dando um simples sorriso.
Vamos tentar encher os nossos corações não só de amor, mas também, de benevolência, piedade, e paciência.
Vamos, ao cruzar com as pessoas, sejam elas conhecidas ou desconhecido, amigas, ou não, sorrir fraternalmente. Deixar um rastro de paz, de conforto. Quem garante que não seja, justamente esse nosso sorriso, que fará a diferença naquele momento? Que
mudança de atitude não poderemos estar fortalecendo evitando maiores danos a um irmão de caminhada terrestre.
Então, vamos SORRIR mais para as pessoas e para a vida. Quanto mais sorrirmos mais retorno de felicidades teremos para nós
mesmos. Sempre!.
ECTOPLASMA [do grego e do latim, respectivamente: ektós“por fora” + plasma “molde” ou “substância”]- 1. Biologia: parte periférica do citoplasma. 2. Parapsicologia: termo criado por Charles Richet para
designar a substância visível que emana do corpo de certos médiuns.
Para a ciência espírita, ectoplasma é a substância fluídica, viscosa, com reflexos leitosos (esbranquiçados), quase transparente, etérea (ou semi-material), mas ainda assim visível ao olho humano. É evanescente sob a luz, e tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico do médium, donde provém.
É sensível a determinados impulsospodendo exteriorizar-se para fora do corpo de determinados indivíduos com características especiais (médiuns), sendoexalada por todos os poros, masem maior proporção,
pelas narinas, boca, ouvidos, pontas dos dedos e até pelo tórax formando partes de corpos humanos ou
de membros tais como: mãos, rostos e bustosdistintos daquele de onde saiu. É a substância considerada
essencial para produzir a materialização do espíritoou,oefeitos mediúnico chamado “físico”.
A substância ectoplásmica já era bem conhecida pelos alquimistas do século XVII, que realizaram experimentos definindo-a como“uma espécie de vapor que saia de todos os poros; um vapor d’água assaz visível, que descia até roçar no tapete”, entretantosem empregar o termo ectoplasma.
O ectoplasma, substância, amorfa fria e úmida,às vezes de consistência um pouco viscosa e no geral inodora com a propriedade
ou possibilidade de adensar-se até ficar ao alcance dos cinco sentidos humanos, é descrito como um fenômeno natural mediúnico
tornando-se visível, tangível e, ainda, moldável sob o influxo da vontade dos espíritos.O Ectoplasma está situado entre a matéria
densa e a matéria perispíritica (duplo etéreo), sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos, que funcionam
como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam, invariavelmente, à vontade do médium, que os exterioriza ou dos Espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica.O Ectoplasma doado pelo médium depois da
moldagem pelo processo de condensação voltará facilmente à sua fonte por mecanismo inverso.
Nas materializações, não é utilizado diretamente o ectoplasma puro exalado pelo médium. É necessário combiná-lo com os outros
fluidos (espirituais e físicos) e substâncias extraídas do reservatório oculto da natureza.
Assim, para atingir a materialização se faz necessário:
Fluidos “A” – Forças superiores e sutis da nossa esfera.
Fluidos “B” – Recursos do médium e dos que assistem = Ectoplasma.
Fluidos “C” - Energias da natureza terrestre(material para obter a tangibilidade real).
Sendo o ectoplasma uma substância delicada que se produz entre o perispírito e o
corpo físico, interligando o plano físico com o espiritualpode-se então deduzir que
os fluidos resultantes da alimentação, da respiração e da atividade celular são captados, por meio dos chacras gástrico e esplênico, transformando-se em ectoplasma no
interior do duplo etéreo.
É difícil se ter certeza onde ele se forma no ser humano. A observação indica uma grande movimentação fluídica no abdome, na altura do umbigo, o que leva alguns pesquisadores a admitir que se forma no aparelho
digestivo, através do metabolismo dos alimentos no corpo. Ou no tórax que é outro lugar em que é comum
se perceber existir uma grande quantidade dessa movimentação, fazendo alguns estudiosos concluírem que
a produção de ectoplasma ocorre através da respiração, pelo oxigênio.

Por sofrer bastante a influência da luz do dia e da luz branca, o que causa interferências no fenômeno da materialização, torna-se
ideal a utilização de uma luz com tom avermelhado no ambiente quando da realização do fenômeno.
Substância facilmente fotografável, vemos emanar do médium semelhante a um pano e sempre caindo na direção do solo o que
evidencia ser um fluido sujeito à ação gravitacional.
Por fim não é o espírito que se materializa, mas é o ectoplasma que se adere à forma do perispírito dele que o faz surgir diante
dos nossos olhos carnais.
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AS VIDAS DE CHICO XAVIER, de MARCEL SOLTO MAIOR
As Vidas de Chico Xavier, publicado no ano de 2003, é um livro biográfico escrito pelo jornalista e escritor Marcel Souto Maior. Conta a história do médium e filantropo mineiro Francisco Cândido Xavier.
Este livro deu origem ao filme “Chico Xavier”, dirigido por Daniel Filho.

CARTAS DE UMA MORTA, do espírito Maria João de Deus, psicografado por Chico Xavier.
Na introdução da obra Chico afirma: “As páginas que vão ler são de autoria daquela que
foi, na Terra, a minha mãe muito querida. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio, pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões
iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que o havia de fazer
oportunamente; e, há pouco tempo, ela começou a escrever, por intermédio da minha
mediunidade, estas cartas que vão ler”.
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ATIVIDADES
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 atividades 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 doutrinador.

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 Nos dias de curso e de reunião no auditóinstrutor, experiência e comunicação.
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.

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
19 h 30

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.

