
 Recife, Outubro de 2018 - Ano III - nº 40

CH Notícias 

Leia todas as edições do CH Notícias no Blog: 

 blogchnoticias.blogspot.com.br

 

Simplifica

Clamas que o tempo está curto;
Contudo o tempo replica:
“Não me gastes sem proveito,
Simplifica, simplifica...”
 
É muita conta a buscar-te...
Armazém, loja, botica...
Aprende a viver com pouco,
Simplifica, simplifica...

 (...)  

Dizes que o mundo é de pedra,
Que as provas chegam em bica;
Não deites limão nos olhos,
Simplifica, simplifica...
 
Recorres ao Mestre em pranto
Na luta que te complica
E Jesus pede em silêncio:
Simplifica, simplifica...

Espírito Casimiro Cunha, livro Antologia dos Imortais, recebido 
por Chico Xavier e Waldo Vieira, FEB
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A Alma dos Animais
                                                                Patrícia Casé

Antes de entrarmos no mérito da questão, necessário se faz a conceituação da palavra alma, para que nosso pensamento seja 
claro e objetivo, conforme descrito em “O Livro dos Espíritos”, onde no inciso II, explica o Codificador Espírita: Julgamos mais 
lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos ALMA ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao 
corpo.

Sem dúvida esta é a opinião mais aceita e vai ao encontro das crenças instintivas, aceita na antiguidade e atestada por historia-
dores e antropólogos. Nem materialismo, nem panteísmo, mas espiritismo, porque a alma deixa de ser efeito e passa a ser causa. 
De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos: plantas, animais e homens; a 
alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens; e a alma espírita somente ao homem.

Então, afinal, os animais tem alma?
Deixaremos a resposta em pauta, para os Espíritos superiores, que nas questões 597 e 598 de “O Livro dos Espíritos”, diante 

das perguntas de Kardec, advertem:
“Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio inde-

pendente da matéria?
– Há e que sobrevive ao corpo.
Será esse princípio uma alma semelhante à do homem?
– É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há 

entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus.
Após, a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma?
“Conserva sua individualidade; quanto à consciência do seu Eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente.”
Os animais têm alma! Sim têm alma.
Quando morrem, quase que instantaneamente, sua alma ou energia vital é atraída, magneticamente e por afinidade para 

mais um processo de encarnação. Dessa forma, de pouquinho em pouquinho, vai progredindo.  Devemos lembrar que a lei do 
progresso é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. A alma de alguns animais podem, a exemplo dos cachorros, 
retornar rapidamente para seu dono, através de outro que nasça.  Mas isso ocorre, somente, por merecimento e mérito nosso.

Chico Xavier tinha uma cadelinha, Boneca era o nome dela, e que por tanto amor e carinho a ela devotado, retornou aos seus 
braços após desencarne.

Os animais, diferentemente, do homens, não possuem o tempo da erraticidade (intervalo mais ou menos longo entre uma 
encarnação e outra). 

O assunto é realmente fascinante, avultando a sua importância em nossos dias, quando a consciência ecológica, humanitária 
e sensível procura acionar a sociedade, autoridades e povo em geral, para a necessidade do carinho e da proteção ao homem, à 
flora, à fauna. 

Sem maiores comentários, encerro, esperando que o bom-senso e a sabedoria dos Espíritos superiores, ilumine nossa casa 
mental, tocando os nossos corações, porque somos seres em evolução e o que realmente importa é o respeito a vida em todos 
os níveis.



                           Francisco de Assis     
                                   

Fundador da Ordem dos Frades menores. Nasceu em Assis, Itália, em 1181 e morreu em Porci-
úncula em 1226. Foi canonizado em 1228. Comemora-se o seu dia em 04 de outubro.

Francisco Bernadone era filho de um rico comerciante de tecidos. Teve uma juventude frívola 
e descuidada em companhia de outros jovens boêmios.

A experiência nas lutas entre Assis e Perúgia e a séria enfermidade consequente levaram-no à 
conversão.

Um dia, na Igreja de São Damião, pareceu-lhe ouvir uma imagem de Cristo dizer-lhe: - “Francis-
co, restaura minha casa decadente.”

Tomou no sentido literal as palavras que ouvira e vendeu mercadorias da loja de seu pai para 
reformar essa igreja.

Como resultado, seu pai repudiou-o e deserdou-o. O jovem saiu de casa, sem dinheiro algum, 
para unir-se à “Irmã Pobreza”.

Três anos mais tarde, autorizado pelo Papa Inocêncio III, Francisco e seus onze companheiros 
tornaram-se pregadores itinerantes, levando Cristo ao povo com simplicidade e humildade. 

Começou assim a Ordem dos Frades Menores. A sede era na Capela Porciúncula de Santa Maria dos Anjos, perto de Assis. O número de 
candidatos à ordem era muito grande e, sendo assim, foi aberto outro convento, em Bolonha.

Por toda a Itália os irmãos conclamavam o povo, de classe baixa ou alta, à fé e à penitência. Recusavam posses, conhecimentos humanos e 
mesmo promoção eclesiástica. Poucos dentre eles tomaram as ordens sacras. O próprio Francisco de Assis nunca foi sacerdote.

Em 1212 ele e CLARA fundaram a primeira comunidade das Clarissas. Nessa época, por 
duas vezes Francisco tentou ser missionário entre os muçulmanos, sem resultado.

Só conseguiu seu intento, em parte, quando acompanhou os cruzados de Gautier de Brien-
ne ao Egito, em 1219. Pessoalmente, solicitou permanência ao Sultão Malek al-Kamel, mas 
não teve sucesso, tanto entre os sarracenos ou com os próprios cruzados, e, depois de visitar 
a Terra Santa, voltou para a Itália. 

Já em 1217 o movimento franciscano começara a desenvolver-se como uma ordem religio-
sa. O número de membros era tão grande que foi necessária a criação de províncias.

Grupos de frades foram encaminhados para elas e para fora da Itália, inclusive para a In-
glaterra.

Logo após a sua volta do Oriente, Francisco renunciou à liderança da ordem. Entretanto, 
durante sua ausência, os irmãos criaram algumas inovações e, em conseqüência disso, Fran-
cisco, apoiado por seu bom amigo Cardeal Ugolino, apresentou em 1221 uma versão revista da regra. Tal versão reiterava a pobreza, a humil-
dade e a liberdade evangélica, das quais ele sempre fora um exemplo.

Mas, antes que a nova regra fosse finalmente aprovada, teve de sofrer algumas modificações e 
ser formalizada para conciliar as diversas opiniões.

Em 1224, enquanto Francisco pregava no Monte Alverne, nos Apeninos, apareceram-lhe no 
corpo cicatrizes correspondentes às cinco chagas do Cristo crucificado, fenômeno chamado de “es-
tigmatização”.

Os estigmas permaneceram e constituíram uma das fontes de sua fraqueza e dos sofrimentos fí-
sicos, que aumentaram, progressivamente, até que, dois anos depois, ele acolheu a “Irmã Morte”.

Ao longo dos séculos, a admiração por Francisco de Assis espalhou-se espontaneamente entre 
os cristãos de qualquer comunhão e, também, entre outras pessoas.

Francisco de Assis, porém, foi mais do que um individualista inspirado: foi um homem de grande 
introspeção espiritual, cujo consumidor amor por Cristo e pela redenção do homem encontrou 
expressão em tudo o que disse e fez.

As imagens e pinturas de Francisco de Assis foram e ainda são seguidamente apresentadas com 
seus estigmas.

Em 1979 o Papa João Paulo II proclamou-o santo patrono dos ecologistas.



É Primavera! 

Nesses dias de sol acolhedor, brisa fresca e flores colorindo o mundo, impossível  não meditar sobre a lição que Deus nos dá a nos apresen-
tar mais um exemplo de ciclo de evolução... As estações nos trazem exemplo de alegria, declínio, florescer e quase desaparecer, com a beleza 
poética que só uma Inteligência Suprema pode conceber. 

Nesses dias, reverbera na memória a obra musical de Vivaldi, “As Quatro Estações”, ela faz parte de 12 concertos denominados “O Diálogo 
entre a Harmonia e a Criatividade”. Nessa série, se acentua a tentativa de se expressar, musicalmente, fenômenos da natureza ou sentimentos, 
como a primavera, o verão, o outono e o inverno. 

Assim como a música busca expressar, de fato cada estação nos traz uma lição... a Primavera nos fala do renascer, do florescer, da alegria 
de participar de mais um ciclo da vida. A Primavera nos faz agradecer pela natureza e,  por “coincidência” nesse mês de outubro celebramos 
muitas datas que marcam essa atenção que devemos ter com nossa fauna e flora. Dentre elas, no dia 04.10 homenageamos Francisco de Assis, 
um ser de tamanha evolução que veio exemplificar o desapego em todas as suas nuances e o amor pelo Sol, pela lua, pelos animais... Esse dia 
também é dedicado à Natureza e é o dia Mundial dos Animais.

Os animais que compartilham conosco a existência no orbe terrestre são seres que precisam da nossa proteção e carinho. Dizia Chico Xavier: 
“Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar...”

São seres que também estão em evolução, como esclarecem as respostas feitas pelas perguntas 592 a 606 do Livro dos Espíritos.
Mas o que realmente nos interessa nessa relação é que os animais nos ajudam em nossa passagem pela terra em uma função terapêutica 

coadjuvante, desdobrando as fibras dos nossos corações para sentimentos de companheirismo e fidelidade. Quem nunca se emocionou com 
filmes como “Marley e eu”, “Sempre ao seu lado” e tantos outros?

Por outro lado, cada dia mais nos surpreendemos com atitudes dos animais não domesticados, se comportando com extrema nobreza e 
atenção ao ser humano e aos animais que os circundam.  Para melhor exemplificar, relatamos aqui um fato ocorrido na Etiópia/África, quando 
um grupo de três leões protegeram uma menina que tinha sido sequestrada e espancada, retornando para selva quando a socorro chegou1.  

São exemplos comprovados não só da evolução dos animais que saem do instinto, para uma espécie de inteligência limitada como esclare-
cem os espíritos ao responder as perguntas 593 e 595 de Allan Kardec, mas de todo a terra que se prepara para a grande evolução planetária, 
saindo do patamar de expiações e provas e galgando o tão sonhado degrau da Regeneração.

Deixemos nos enternecer com esses pequenos irmãozinhos de caminhada, fazendo nosso coração vibrar em comunhão com toda a nature-
za, com toda a Criação.

1Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/story/2005/06/050621_leoescl.shtml

ATITUDES CONSCIENTES - ANIMAIS

Não sou tão inteligente como gostaria de ser, mas de amor e devoção eu entendo.
Fui criado para te servir, te seguir e auxiliar e em troca só espero carinho e gratidão.
A nossa mãe Natureza é minha casa, posso ser feio aos teus olhos, mas de alguma forma vou te auxiliar. Até meu 
veneno em pequenas doses auxiliarão o teu progresso. 
Minha garupa te levará a passos mais largos e em menor tempo chegarás ao teu destino de luz. Adoçarás o alimento 
dos teus filhos com meu melhor mel.
Meu corpo não é igual ao teu, embora seja feito da mesma matéria.
Se me machuco dói, quando jovem tenho vitalidade e estou sempre bem disposto, quando envelheço e diminui o 
fluido vital que me liga a matéria, sinto-me cansado.
Vês ai alguma semelhança? Somos criaturas divinas.
Não permitas que sejamos fonte de prazer, testes e escravidão.
Cuida de mim! 
Se temos amigos fiéis e prontos a nos servir sempre, qual seria logica da recíproca?
Gratidão! Sim retribuir na mesma ou em maior intensidade.
Nosso irmãos os animais assim o são! Criados para nos auxiliar na jornada.
Sim somos todos irmãos! Frutos do mesmo fluído universal com nos esclarece o Espirito Verdade na pergunta 606 
L.E.: Donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? “Do elemento 
inteligente universal.”



BIBLIOTECA

O Espírito de Verdade exorta aos discípulos do Espiritismo com duas máximas: “Espíritas! amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, 
eis o segundo”1. E assim, a Casa dos Humildes proporciona aos seus frequentadores a possibilidade de por em prática o chamamento da espi-
ritualidade amiga, com os diversos trabalhos já descritos anteriormente nessa coluna nos chama a amar e a servir, e com a Biblioteca Francisco 
Cândido Xavier abre espaço para o conhecimento e instrução.

Contando com mais de 2.750 itens aprovados pela Federação Espirita Brasileira, que incluem as obras básicas da doutrina espírita, assim 
como os clássicos da literatura mediúnica, revistas espíritas,  literatura infantil e infanto-juvenil e DVD´s, a biblioteca da Casa dos Humildes está 
aberta nos dias de trabalho da casa, oportunizando a leitura, no local, de qualquer pessoa que frequente o centro espírita. 

No entanto, os empréstimos só podem ser feitos por aqueles que tem alta dos tratamentos e após se associarem à Biblioteca, o que é feito 
gratuitamente com o preenchimento de uma ficha de inscrição.

A Biblioteca Francisco Cândido Xavier aceita doações de livros espíritas e de algumas horas de dedicação.  
Trabalho não falta: atender aos leitores e visitantes do local; manter a organização dos livros e fichas de associados; ajudar na seleção, se-

paração e catalogação das doações; promover atividades culturais... e é engrandecedor, como nos afirma a trabalhadora da Casa dos Humildes 
Ingrid Cavalcanti em seu depoimento: “Como colaboradora dos trabalhos da Casa dos Humildes, ter a oportunidade de auxiliar na biblioteca 
foi uma grande responsabilidade. Participar do acolhimento dos novos integrantes da casa, poder auxiliar os associados nas buscas dos livros e 
também estar mais perto das obras que auxiliam em nosso desenvolvimento intelectual e moral, foram algumas das experiências vivenciadas, 
além de poder trocar experiências e conhecimentos com cada um que por ali passava e se doava através de suas histórias. Servir ao próximo é 
sempre um trabalho que pode trazer boas surpresas e inúmeras oportunidades de aprimoramento!”

 Para maiores informações, procurem a nossa querida Beth Carpentieri, que contribui magistralmente com seu trabalho, assim como os 
demais colaboradores desse setor da Casa dos Humildes, para que a biblioteca seja um local de servir e uma fonte de saber e informações para 
todos aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da Doutrina Espírita.

 1 O Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo VI - O Cristo Consolador,  instruções dos Espíritos, com o subtítulo Advento do Espírito de Verdade.

Animais, nossos irmãos?

No livro “O Consolador”, Emmanuel responde à seguinte pergunta: “79. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando 
que eles igualmente possuem diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências chegarão, um dia, ao 
chamado reino hominal, como, por nossa vez, alcançaremos, no escoar dos milênios, a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime 
e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor 
que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O 
homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos 
em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal1”. De maneira simples e direta, Emmanuel nos alerta que assim como os seres 
humanos, os animais estão em sua caminhada evolutiva, e que chegarão a seres humanos, como chegaremos a espíritos evoluídos, pode-se 
perceber assim a bondade e sabedoria divinas aplicadas. 

No capítulo VIII, de “A Gênese”, lê-se: “O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. 
O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente, em todos os 
seres, a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento 
apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria à ostra possuir a inteligência do macaco, sem os órgãos 
necessários à sua manifestação?2”, ou seja, é necessário que se passe por cada fase evolutiva, afim de se desenvolver as qualidades morais por 
conquista própria, advindas da bênção que representa o livre-arbítrio e a possibilidade de recomeço que o Pai outorga a seus filhos.

Assim sendo, os seres humanos, já dotados da racionalidade, possuem um importante papel frente à natureza, que representa um lar aco-
lhedor para todos os seres em caminhada evolutiva, inclusive, estando o próprio planeta a caminhar para evolução, e também frente aos seus 
irmãos de caminhada, ainda “irracionais”, porém tão cheios de amor e necessidades quanto qualquer ser humano racional que habite o planeta 
Terra. Cabe principalmente aos que se dispõe estudar o espiritismo atentar para a responsabilidade que lhes cabe nesse patamar evolutivo em 
que a humanidade se encontra, seja com a Terra, seja com os animais.

Ainda existem muitos desafios a serem vencidos, concernentes a alimentação, ao vestuário, à conservação, à preservação, ao respeito com 
a natureza. Contudo, pelo ser humano estar paulatinamente despertando para esses desafios, é que o primeiro passo foi estabelecido, cabe a 
cada um, individualmente, ir trabalhando em sua reforma íntima para que assim possa ir desenvolvendo o amor ao seu próximo, inclusive àque-
le próximo que ainda se apoia sobre quatro patas, e que consegue (tal qual fazemos com nossos irmãos espirituais mais esclarecidos), depositar 
sua confiança na espécie humana, na certeza de que poderão contar conosco diante dos desafios evolutivos aos quais serão submetidos, na 
certeza de que não estarão sozinhos, ou abandonados.

Então, queridos irmãos de caminhada racionais, que possamos aprender a amar a todos os nossos irmãos indistintamente, independente 
de que espécie possam estar vinculados no presente momento, e que aprendamos sobretudo a respeitar as diferenças evolutivas e servir 
como instrumentos de auxílio ao nosso amado Pai, retribuindo assim, timidamente, todo o auxílio que já recebemos e continuamos a receber 
sempre.  

Referências:
1 O Consolador. Livro psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel. Federação Es-

pírita Brasileira.
2 A Gênese. Capítulo VIII – Teorias sobra a formação da Terra. Allan Kardec. Federação Espírita Brasileira, 2013.



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

Nesta edição nosso CH notícias traz os animais e a natureza como tema central. Assim, trazemos duas sugestões de leitura.

Em “Os animais tem alma” obra espírita clássica, dividida em 8 capítulos, Ernesto Bozzano demonstra mais de centena de 
casos, que evidenciam a sobrevivência da psique animal em relação à morte do corpo físico, assim como ocorre com os seres 
humanos. Os casos foram classificados conforme o tipo de fenômeno, e baseia-se em uma fundamentação científica. A pes-
quisa de Bozzano é estruturada em duas grandes diretrizes: a clarividência dos animais em manifestações de seres desencar-
nados e os casos de aparição post-mortem de “fantasmas animais”, percebidas por seres humanos e mesmo por animais vivos.  

Para aprofundar a compreensão, sugerimos ainda a leitura de “Os animais conforme o espiritismo”. Esta obra tem por objeti-
vo mostrar uma série de argumentos encontrados nas obras de Allan Kardec, acompanhados de comentários explicativos de 
Marcel Benedeti sobre a alma dos animais, a evolução do Homem passando pelo reino animal, a inteligência, a sensibilidade 
e a mediunidade desses seres especiais. 

Boa leitura!

PRECE

Pai de Infinita Bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar àqueles que nos cercam, 
dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, 
nos círculos de trabalho em que fomos situados, por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venha-
mos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos 
a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz, através de nossas 
lágrimas, e, nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, pa-
ciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estiver-
mos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos de teu infinito amor. Assim seja!

Prece composta por um espírito que se assinou Agar e a escreveu pelas mãos do querido Chico Xavier.
Extraída do Livro “Nossos filhos são espíritos” – Hermínio C. Miranda; Editora Lachatre, 2012 -Págs. 183/184
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União faz a força!
Juntos fazemos a diferença!

O Parquinho, espaço de convivência, valorizando o bem brin-
car das crianças a cada domingo.

Com o passar dos anos, suas cores desbotaram, a madeira 
enfraqueceu, seu brilho estava apagando.

Mas, eis que pela força da união, o Parquinho renasce mais 
vigoroso, bonito e cheio de cores vivas, alegrando e encan-

tando meninos e meninas de todas as idades. 

André - Evangelizador



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.


