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“O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, 
porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, 
que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das 
palavras de Jesus: “Amai-vos uns aos outros, como irmãos”  
Kardec - Livro dos Espíritos, comentário a questão 886

“Deus constantemente algo te dá, entretanto só conservarás 
e multiplicarás os talentos recebidos através das doações 
que fizeres” Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Livro 
Ceifa de Luz
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O PASSE ESPÍRITA
Márcia Jordão

“A primeira condição para isto¹ trabalhar em sua própria depuração (moral e ética), a fim de não alterar os fluidos salutares 
que está encarregado de transmitir. Esta condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse material e moral. 
O primeiro é o mais fácil, e o segundo é mais raro, porque o orgulho e o egoísmo são sentimentos difíceis de se extirpar, e porque 
várias causas contribuem para os superexcitar nos médiuns” Allan Kardec. Revista Espírita, novembro 1866 

Desde o início dos tempos a cura por doação fluídica e através de imposições é utilizada em muitos povos e culturas diversas. 
Na aplicação do passe, o médium passista se utiliza do fluido vital² que é a multiplicidade infinita de energias existentes no 

universo, “elemento universal...princípio elementar de todas as coisas” como nos define São Luiz, no Livro dos Médiuns, devendo 
estes, serem concentrados das propriedades do bem, do amor, da benevolência e em tudo que se possa entender como irradia-
ções benéficas aos seres da criação. 

Percebe-se em vários estudos, que a utilização do fluido vital para a cura através da imposição de mãos, é conhecido com vá-
rias denominações: nosso Mestre Jesus chamou de “luz”, os russos em suas pesquisas cientificas e psíquicas chamam de “energia 
bioplámica”, na India chamam de “prana”, para os Kaunas chama-se “maná”, para os chineses é “chi” ou “ki”, para Hipocrates “vis 
medicatrix naturae,” ou seja, força vital da natureza, para os alquimistas “azoth”, para os hindus “akasa”, há ainda outros nomes 
que comprovam seus estudos e reconhecimentos, que para nós será simplesmente: energia fluídica. 

Estes fluidos são doados pelo médium passista e tem três aspectos a serem identificados: 
* como, matéria, onde será a doação feita das partículas mais condensadas, 
* como energia, puro, transformado em movimento, e por último, 
* como aspecto espiritual, já que todos somos espíritos, ora encarnados, que define o sentimento de amor e cura, disponibi-

lizado no momento do passe. 
Para ser médium passista é necessário o conhecimento básico dos conceitos de fluídos e mediunidade, como também princí-

pios básicos como fé, disciplina, devotamento, humildade e concentração entre outros aspectos que segundo Emmanuel, no livro 
Segue-me diz “se pretendes, pois guardar as vantagens do passe, que em substância, é ato sublime de fraternidade cristã, purifica 
o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro”. 

O passe na casa espírita tem como ações principais a transmutação dos fluidos no corpo orgânico, no que nos referimos as do-
enças materiais e no nosso períspirito, quando nos referimos as doenças espirituais. Trata-se de uma oportunidade de progresso 
moral e espiritual para passista e paciente, desde que estes estejam determinados e com fé na eficácia do tratamento fluídico. 

Para André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, o passe é “mecanismo invariavelmente aplicado sem qualquer con-
traindicação, é sempre valioso no tratamento devido aos enfermos de toda classe”. Há também a nossa frase tão conhecida dita 
pelo querido Chico Xavier que “ninguém é tão bom que não precise tomar um passe e nem tão mal que não possa aplicar um 
passe”. 

Na prática com a monitoria de curso de passe podemos ver nos olhares atentos dos alunos e futuros médiuns passistas, a 
vontade de doar-se que impulsiona ao trabalho de doação fluídica. A vontade de ser útil através da prece, da concentração, da 
beneficência e da caridade em movimento (“amor”). 

______________________________________________________________________________________________________
¹ Aplicação do passe.
² Fluido cósmico universal.
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YVONNE DO AMARAL PEREIRA

Yvonne do Amaral Pereira nasceu na antiga Vila de Santa Tereza de Valença, hoje Rio das 
Flores, sul do estado do Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã. O pai, um pequeno negociante, 
Manoel José Pereira Filho e a mãe Elizabeth do Amaral Pereira. Teve 5 irmãos mais moços e um 
mais velho, filho do primeiro casamento da mãe. 

Aos 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a dei-
xou como morta (catalepsia ou morte aparente). O fenômeno foi fruto dos muitos complexos 
que carregava no espírito, já que, na última existência terrestre, morrera afogada por suicídio. 
Durante 6 horas permaneceu nesse estado. O médico e o farmacêutico atestaram morte por 
sufocação. O velório foi preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e vestido branco 
e azul. O caixãozinho branco foi encomendado. A mãe se retirou a um aposento, onde fez uma 
sincera e fervorosa prece a Maria de Nazaré, pedindo para que a situação fosse definida, pois, 
não acreditava que a filha estivesse morta. Instantes depois, a criança acorda aos prantos. Todos 
os preparativos foram desfeitos. O funeral foi cancelado e a vida seguiu seu curso normal. 

O pai, generoso de coração, desinteressado dos bens materiais, entrou em falência por três 
vezes, pois favorecia os fregueses em prejuízo próprio. Mais tarde, tornou-se funcionário público, cargo que ocupou até sua desencarnação, em 
1935. O lar sempre foi pobre o modesto, conheceu dificuldades inerentes ao seu estado social, o que, segundo ela, a beneficiou muito, pois bem 
cedo alheou-se das vaidades mundanas e compreendeu as necessidades do próximo. O exemplo de conduta dos pais teve influência capital no 
futuro comportamento da médium. Era comum albergar na casa pessoas necessitadas e mendigos.

Aos 4 anos já se comunicava audio-visualmente com os espíritos, aos quais considerava pessoas normais encarnadas. Duas entidades eram 
particularmente caras: o espírito Charles, a quem considerava pai terreno real, devido a lembranças vivas de uma encarnação passada, em que 
este espírito fora seu pai carnal. Charles, o espírito elevado, foi seu orientador durante toda a sua vida e atividade mediúnica. O espírito Roberto 
de Canalejas, que foi médico espanhol em meados do século XIX era a outra entidade pela qual nutria um profundo afeto e com a qual tinha 
ligações espirituais de longa data e dívidas a saldar. Mais tarde, na vida adulta, manteria contatos mediúnicos regulares com outras entidades 
não menos evoluídas, como o Dr. Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Frédéric Chopin e outras.

Aos 8 anos repetiu-se o fenômeno de catalepsia, associado a desprendimento parcial. Aconteceu à noite e a visão que teve, a marcou pelo 
resto da vida. Em espírito, foi parar ante uma imagem do “Senhor dos Passos”, na igreja que frequentava. Pedia socorro, pois sofria muito. A 
imagem, então, cobrando vida, lhe dirigiu as seguintes palavras: “Vem comigo minha filha, será o único recurso que terás para suportar os so-
frimentos que te esperam”, aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e não lembra de mais nada. De fato, Yvonne Pereira foi uma 
criança infeliz. Vivia acossada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação na Espanha e que lembrava 
com extraordinária clareza. Considerava seus familiares, principalmente seu pai e irmãos, como estranhos. A casa, a cidade onde morava, eram 
totalmente estranhas. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito Charles e a casa, a da Espanha. Esses sentimentos desencontrados e o aflora-
mento das faculdades mediúnicas, faziam com que tivesse comportamento considerado anormal por seus familiares. Por esse motivo, até os 
dez anos, passou a maior parte do tempo na casa da avó paterna.

O seu lar era espírita. Aos 8 anos teve o primeiro contato com um livro espírita. Aos 12, o pai deu-lhe de presente “O Evangelho segundo 
o Espiritismo” e o “Livro dos Espíritos”, que a acompanharam pelo resto da vida, sendo a sua leitura repetida, um bálsamo nas horas difíceis. 
Aos 13 anos começou a frequentar as sessões práticas de Espiritismo, que muito a encantavam, pois via os espíritos comunicantes. Teve como 
instrução escolar o curso primário. Não pode, por motivos econômicos, fazer outros cursos, o que representou uma grande provação para ela, 
pois amava o estudo e a leitura. Desde cedo teve que trabalhar para o seu próprio sustento, e o fez com a costura, bordado, rendas, flores, etc... 
A educação patriarcal que recebeu, fez com que vivesse afastada do mundo. Isto, por um lado, favoreceu o desenvolvimento e recolhimento 
mediúnico, mas por outro, a tornou excessivamente tímida e triste. 

Como já vimos, a mediunidade apresentou-se nos primeiros dias de vida terrena, através do fenômeno de catalepsia, vindo a ser este, um 
fenômeno comum na sua vida a partir dos 16 anos. A maior parte das reportagens de além-túmulo, dos romances, das crônicas e contos rela-
tados por Yvonne Pereira, foram coletados no mundo espiritual através deste processo, na hora do sono reparador. A sua mediunidade, porém, 
foi diversificada. Foi médium psicógrafo e receitista (Homeopatia) assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Char-
les, Roberto de Canalejas, Bittencourt Sampaio. Praticou a mediunidade de incorporação e passista. Possuía mediunidade de efeitos físicos, 
chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu atração por esta modalidade mediúnica. Os trabalhos, no campo da 
mediunidade, que mais gostava de fazer eram os de desdobramento, incorporação e receituário. Como foi dito, através do desdobramento 
noturno que Yvonne Pereira navegava através do mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances 
com os quais hoje nos deleitamos. Como médium psicofônico, pode entrar em contato com obsessores, obsidiados, e suicidas, aos quais, de-
votava um carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. No receituário homeopático trabalhou em diversos centros 
espíritas de várias cidades em que morou durante os 54 anos de atividade. Foi uma médium independente, que não se submetia aos entraves 
burocráticos que alguns centros exercem sobre seus trabalhadores, seguia sempre a “Igreja do Alto” e com ela exercia a caridade a qualquer 
hora e a qualquer dia em que fosse procurada pelos sofredores. 

Foi uma esperantista convicta e trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão, através de correspondência que mantinha com outros 
esperantistas, tanto no Brasil, quanto no exterior. Desde muito pequena cultivou o estudo e a boa leitura. Aos 16 anos já tinha lido obras dos 
grandes autores como Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. Escreveu muitos 
artigos publicados em jornais populares. Todos foram perdidos.

A obra mediúnica de Yvonne Pereira consta de 20 livros.



Olá, pessoal!
Através dessa coluna vamos procurar lançar um olhar sobre áreas da existência humana, em especial na arte e ciências, sob o enfoque da Doutrina Espírita, 

ou melhor da Filosofia Espirita.
A Doutrina Espirita, todos sabem, tem o tripé da Ciência, Filosofia e Religião, mas dizia Herculano Pires, que a Filosofia Espírita encerra em si mesma toda a 

doutrina, isto porque, é da própria natureza da filosofia observar a existência humana e o saber por meio da análise racional, com consequências morais.
Desta forma, quando nos permitimos analisar os fatos do nosso cotidiano através das lentes da filosofia espírita, com o conhecimento nos dado através da 

Espiritualidade Maior, principalmente através dos livros da codificação coordenada pro Allan Kardec, começamos a deixar florescer um novo homem com bases 
em princípios existentes em todo o universo, preparando o nosso ser para as mudanças que virão e nos fazendo reais colaboradores e co- responsáveis pela evo-
lução da humanidade. 

As cores da Saúde     
                                                                             Ana Paula  Macedo 

                         
Umas das mensagens mais recorrentes da Espiritualidade Superior é quanto a nossa responsabilidade de cuidarmos no nosso corpo, instru-

mento necessário da encarnação.
Chamam a nossa atenção não apenas para os cuidados estéticos mas, principalmente, quanto ao bom funcionamento do nosso corpo. 
Sabemos que as equipes médicas da espiritualidade inspiram os médicos da terra a desenvolver novas pesquisas e tratamentos, assim como 

campanhas educativas sobre os devidos cuidados com nossa saúde.
Dentre essas campanhas existe as Cores da Saúde. Você já ouviu falar do Outubro Rosa ou Novembro Azul? Campanhas que, respectivamen-

te, tratam do Câncer de Mama e de Próstata.
Assim, de forma lúdica, as associações médicas identificam doenças/comportamentos de relevância para a maioria da população e apontam 

discussões sobre o tema.
A cor do mês de Agosto é o Dourado e a temática abordada é a importância do Aleitamento Materno.
A cor escolhida significa o “padrão ouro de qualidade do alimento”.    
A importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mãe é amplamente conhecida.
O leite materno favorece o crescimento, estimula o sistema imunológico e, o mais interessante, o leite materno está 

adaptado as necessidades especificas de cada criança, por isso não existe “leite fraco”, ele é rico no que cada indivíduo 
precisa para a sua formação.

Mas, acima de tudo, o ato de amamentar criar vínculos afetivos e de cuidados incomparáveis.
Almas devedoras se encontram nesse grande ato de amor, interagindo para que as energias antagônicas se harmo-

nizem, favorecendo, com esse primeiro vínculo, os resgates familiares.
Mas, e aquelas mães que, por diversas causas, não pode amamentar?  Alguns devem estar perguntando...
Não há motivos para angústias...O que deve ser sempre valorizado é o momento de se estar com o filho, a doação 

de tempo e de amor, a ligação do olhar, o aconchego do colo protetor, mesmo que na mão, esteja uma mamadeira... 

CONSUMO CONSCIENTE

E se a gente não precisa? Se não precisa... não consome!
A mãe natureza é sábia e com o que ela gentilmente e amorosamente nos fornece viveríamos todos em perfeita 
harmonia. Não haveriam excessos e nem muito menos faltas!
Nossos muitos irmãos não morreriam de fome e desnudos enquanto as traças consomem o excesso nos armários 
de poucos.
Somos obreiros da ultima hora. Somos chamados a tarefa!
Espiritas queridos uni-vos. É chegada a hora de minimamente viver e conviver!
Seria a mãe terra capaz de nos “punir” com faltas? O Espírito de Verdade nos diz: Que ela nos daria o necessário se 
com o necessário soubéssemos nos contentar! (LE questão 705)
Espiritas amigos, fora da caridade não há salvação!
Não seremos um dia uma única nação. As condições climáticas nos forjam necessidade diferentes, mas a caridade 
desconhece estas influências, não enxerga cor, transpõe limites geográficos.
Então... “Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, 
como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de 
viver a expensas dele.” (LE questão 789)



CH Notícias

Bruno Tavares, dirigente da CH e divulgador incansável da doutrina espírita, sonhou em dar ao espiritismo um novo canal de divulgação 
e confessou o sonho de criar um jornal espírita numa noite de estudos da CH. Esse sonho logo foi encabeçado por Júlio Rego e abraçado por 
amigos trabalhadores da CH, virando realidade lá em 2015.  

O grupo cresceu e convites vem sendo realizados para novos trabalhadores reforçarem essa realidade coletiva, nascida de um sonho indivi-
dual. Para ser trabalhador do CH Notícias é fundamental a vontade de pesquisar, ler e aprender. É se colocar como instrumento de divulgação 
da luz amorosa e consoladora da doutrina dos espíritos. 

“Integrar uma equipe legitimamente interessada na causa Espírita representa, para mim, uma gratificante tarefa, um aprendizado, um 
engrandecimento e amadurecimento espiritual. Retirar conhecimentos tão elevados, que vão além dos limites do meu saber para transmiti-los 
para tantos mais, requer uma disciplina de estudos, pesquisas e de muita leitura, sempre acompanhados de preces e de pedidos de amparo e 
luz. É uma responsabilidade que assumi para a minha própria evolução e para, com imensa alegria, solidariamente, compartilhar uma doutrina 
que respeita, acolhe e transborda o amor Divino.” Mônica Porto

“O CH Notícias é a realização de um sonho, um sonho de poder divulgar o Evangelho ao alcance de todos, se utilizando da tecnologia e da 
internet para tanto. Fui convidada a participar desse sonho há dois anos, e fazer parte da equipe é uma honra e traz uma alegria imensa, é um 
sentimento de gratidão por poder ser útil, a mim mesma – por ser incentivada a estudar e, ao próximo, afinal, a leitura edificante pode agir 
como um feixe de luz em meio as turbulências diárias evolutivas.” Ingrid Cavalcanti

“Um convite. Tudo começou assim... e a centelha de amor que o Mestre plantou em meu coração ardeu e eu não resisti. Aceitei e segui! 
Para mim escrever sempre foi uma das melhoras formas de expressão de minh’alma. Os sentimentos transbordam, afloram pelas mãos e 

mergulhamos ambos, alma e corpo numa aventura sem fim. Hoje a vereda por onde ando, repleta de leitura, estudos e amor resulta em peque-
nos textos que sem pretensão alguma, carregam pequena centelha de LUZ aos irmãos leitores em forma de alerta sobre como AMAR o nosso 
orbe querido! Escrever a luz do Evangelho do Mestre e desta doutrina maravilhosa e consoladora, tornam a aventura de minha evolução mais 
util.

Gratidão eterna ao Mestre pela oportunidade e a certeza infinita do seu amor por todos nós habitantes temporários deste planetinha lindo 
chamado terra!” Patrícia Casé

“O CH notícias foi minha primeira experiência de trabalho na doutrina espírita, e como trabalhadora de última hora que sou, fui chegando 
aos poucos. Enxergo esse trabalho como uma forma precisa de cumprir os ensinamentos do Espírito de Verdade ‘Espíritas!, amai-vos, eis o 
primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.’ Juntos desenvolvemos o amor puro da amizade, da aceitação e do apoio, aprendemos, e 
reforçamos a certeza do amparo amoroso que vem do alto. Quantas vezes já não tivemos ‘imprevistos’ e faltando material para uma coluna, 
recebemos uma inspiração de última hora que rapidamente produz um conteúdo incrível. Esse é sem dúvida mais um trabalho conjunto, reali-
zado com muito amor e dedicação, pelos trabalhadores encarnados e desencarnados do Mestre Jesus.” Juana Feitosa

PUREZA DOUTRINÁRIA

A princípio a expressão “pureza doutrinária” pode causar estranheza, porém no contexto do espiritismo é necessário se ater aos princípios 
da Doutrina para que se possa estudá-la, compreendê-la e também aplicá-la de maneira fidedigna. 

Mas então, onde estariam esses princípios doutrinários? A Doutrina Espírita se encontra na Codificação, que é composta pelas cinco obras 
básicas: O Livro dos Espíritos (1857), O Livro dos Médiuns (1861), O Evangelho Segundo o Espiritismo (1864), 
O Céu e o Inferno (1865) e A Gênese (1868).

“(...) o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo 
que o homem saiba donde vem, para onde vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros prin-
cípios da Lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. ” (O Evangelho Segundo o Espiritismo - Capítulo 
VI – O Cristo Consolador, Item 4). Desse modo, a leitura das obras básicas é importante, porque a partir 
do seu entendimento é possível se fazer a seleção do que for estudado posteriormente e esteja nomeado 
como “conhecimento espírita”. Além das obras básicas existem outras obras cujos autores são idôneos e já 
conhecidos, tais como Léon Denis, Herculano Pires, Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, dentre outros, 
porém para poder fazer uma análise à luz dos princípios doutrinários, é preciso primeiramente conhecê-los. 
Além disso, como espíritas, há a responsabilidade pelo que se irá divulgar através do movimento espírita, 

o qual pode sofrer deturpações – por ser dependente de espíritos ainda em evolução, e levar aqueles que possam entrar em contato com o 
espiritismo a um entendimento errôneo da essência da doutrina espírita. 

Por isso o Espírito de Verdade veio nos dizer: “(...) Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas; não mistureis o joio com 
a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo. ” (O Evangelho 
Segundo o Espiritismo - Capítulo VI – O Cristo Consolador, Item 5). Que sigamos então perseverantes no estudo para 
que possamos ser iluminados e amparados pelas bênçãos oriundas de uma fé raciocinada graças ao Consolador 
Prometido!



Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

Pelos Caminhos de Jesus

O Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, traz nessa obra narrativas evangélicas, 
banhadas pela luz das palavras do Mestre Jesus. 

Além de 25 capítulos ornamentados pelo estilo da célebre poetisa e literata baiana, esta obra contém aprimorada sínte-
se histórica para facilitar a compreensão da nobre mensagem da Boa Nova. São poemas de ternura, apresentando-nos 
as conversas amorosas e repletas de ensinamento de Jesus com os Seus discípulos e com o povo, nas regiões da Galiléia. 

As mensagens trazidas por Amélia, deixam claro que para todas as direções existem caminhos. Há curtos caminhos, 
mas também há os largos e longos, e todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto a que 
nos levam (loucura, embriaguez dos sentidos e compromissos infelizes). A vida, em si mesma, é um caminho que cada 
criatura percorre na experiência existencial, com êxito ou fracasso, conforme a opção feita.

Amélia então, sugere os exemplos de Jesus para que possamos conquistar a paz e harmonia interior. Sábias lições, que 
contribuem para a evolução do homem na longa jornada da vida, evidenciando os caminhos percorridos por Jesus 
durante sua passagem na Terra.

Vamos junto com o Mestre? Sem dúvida estaremos mais fortalecidos e serenos. 

Boa leitura! 

Bruno Tavares Expositor Espírita
www.blogdobrunotavares.wordpress.com

Associação Espírita Casa dos Humildes
www.casadoshumildes.com
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Carta Mensagem

Num Departamento vizinho de Paris existe uma pequena cidade onde o Espiritismo penetrou apenas há seis meses. Em poucas semanas 
tomou um desenvolvimento considerável; uma oposição formidável foi logo organizada contra os seus partidários, ameaçando até mesmo os 
seus interesses privados. Eles enfrentaram tudo com uma coragem e um desinteresse dignos dos maiores elogios; entregaram-se à Providência 
e a Providência não lhes faltou. Essa cidade conta uma população operária numerosa, em cujo meio as ideias espíritas, graças à oposição que 
fizeram, manifestam-se rapidamente. Ora, um fato digno de nota é que as mulheres e as jovens, em vez de aguardarem os habituais presen-
tes do Ano-Novo, preferiram adquirir as obras necessárias à sua instrução, de modo que, só para essa cidade, encarregou-se um livreiro de 
as expedir às centenas. Não é prodigioso ver simples operários reservarem suas economias para comprar livros de moral e de filosofia, em 
lugar de romances e bugigangas? Homens preferindo esta leitura às alegrias ruidosas e degradantes dos cabarés? Ah! é que aqueles homens 
e aquelas mulheres, sofredores como vós, agora compreendem que não é aqui que se realiza a sua sorte; ergue-se a cortina e eles entreveem 
os esplêndidos horizontes do futuro. Esta cidadezinha é Chauny, no Departamento do Aisne. Novos filhos na grande família, eles vos saúdam, 
companheiros de Lyon, como seus irmãos mais velhos, formando, desde agora, um dos elos da cadeia espiritual que já une Paris, Lyon, Metz, 
Sens, Bordeaux e outras, e que em breve ligará todas as cidades do mundo num sentimento de mútua confraternidade; porque em toda parte o 
Espiritismo lançou sementes fecundas e seus filhos se dão as mãos por cima das barreiras dos preconceitos de seitas, castas e nacionalidades.

Vosso dedicado irmão e amigo,

                                                                                               Allan Kardec

Fonte: Revista Espírita, Fevereiro de 1862 (pág. 65).



E assim passaram-se 365 dias!
Foram muitos domingos de muito aprendizado, troca de experiências, 

crescimento e sobretudo estudo da nossa amada doutrina.
Nosso CHzinho completa seu primeiro aninho! 

Não é protagonista, é apenas mero coadjuvante, mas ganhou vida!
 E nesta data festiva resolveu sair andando e aplaudindo todos de vocês

pequenos artistas desta bela história! Bravos evangelizadores, maravilhosos e dedicados!
E agradece a todos por fazer dele um belo conto de amor!

Gratidão! Gratidão!
Avante Sementes do amanhã! Força e coragem bravos evangelizadores!

Obrigada espiritualidade amiga! E que sigamos juntos nesta jornada sem fim!



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

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; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

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 antes das reuniões  
públicas; 
Terças, 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.


