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CH Notícias 

Meus queridos amigos e irmãos, que mês tão importante para o nosso querido Movimento Espírita: Mês de Kardec e Mês de 
Francisco! Então o nosso CH Notícias não poderia jamais esquecer tamanhas efemérides, do nascimento de um e desencarne de 
outro: O Codificador e O Poverello!
Fica aqui a nossa gratidão imorredoura para com aquele que, genialmente, elevou o patamar da fé humana na Terra para o nível 
da Fé Raciocinada e Raciocinante: O querido Prof. Rivail, o nosso amado Allan Kardec!
Mas também a nossa gratidão para com aquele que trouxe à Terra a lição revolucionária da Humildade, da Simplicidade e do 
Amor Holístico abrangendo o homem e a mãe natureza: O querido Pai Francisco, o nosso amado Poverello de Deus!
Viva Kardec! Viva Francisco! Viva Jesus!

Um Beijo N’alma

                                                       Bruno Tavares

Leia todas as edições do CH Notícias no Blog: 

 blogchnoticias.blogspot.com.br

Conversa de irmã

“Alma irmã, não te amendrontes
Na senda em que te renovas,
Ante o caminho das provas

(...)

No Lar que o Céu te concede,
Espera-te a confiança,
Se o fel da intriga te alcança
Por sofrimento a transpor,
Converte o fio de sombra
Em convite a tolerância
E apaga ofensa e distância
Para a vitória do amor.

Alma irmã, nunca te esqueças
De que a Terra é a nossa escola,
O que aflige ou desconsola
São sempre lições de luz.”

Mensagem de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, e pu-
blicada no Anuário Espírita de 1992.
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A NOVA GERAÇÃO 
Ana Paula Macedo

Nesse mês de Outubro impossível não lembrar das crianças que nele são homenageadas. 
E em como cada vez mais essa nova geração vem nos assombrando com sua inteligência e interesse humanitários, distintos das gerações 

passadas.
E logo, nos vemos a perguntar ou afirmar, são eles crianças as crianças índigo ou cristal, mas, na verdade, esse questionamento já não mais 

devia existir, pois hoje isso é uma certeza.
Crianças índigo ou cristal, é uma conceituação, não espírita. Vem de estudos da psicologia moderna (Lee Carroll e Jan Tober, 1999), ao obser-

var padrões diferenciados que algumas crianças encarnadas a partir da década de 80 do século passado apresentavam e de que essas crianças, 
na sua grande maioria, tinham a aura da cor azul índigo. Com a chegada do ano 2.000, como uma grande onda, mais crianças começaram a 
apresentar esses diferenciais de intelectualidade e moralidade, nos forçando a questionar nossos valores educacionais e de humanidade.

Como dito acima, o conceito de crianças índigo ou cristal é moderno e não espírita.  No entanto, em toda a obra deixada por Allan Kardec, 
há observações sobre as migrações de espíritos e sobre as futuras gerações que habitarão a Terra, e sobre o papel dessa nova geração em mo-
dificar/destruir os antigos conceitos e solidificar o mundo de regeneração.

Mais precisamente no último capítulo da Gênese1, nos deparamos como o texto A Geração Nova, do qual podemos pinçar, com grande 
dificuldade face a riqueza de ensinamentos e esclarecimentos ali contida, o seguinte trecho:

“27. A época atual é a de transição: os elementos das duas gerações se embaralham. Coloca-
dos no ponto intermediário, presenciamos a partida de uma e a chegada da outra, e cada qual se 
distingue no mundo pelas características que lhe são próprias. As duas gerações que se sucedem 
têm ideias e pontos de vistas opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas 
disposições intuitivas e inatas, ficando fácil distinguir à qual das duas pertence cada indivíduo. A 
nova geração devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma 
razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. 
É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Não será jamais composta 
exclusivamente de Espíritos eminentemente superiores, mas dos que, tendo já progredido, estão 
dispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento regenerador. 
(...) ”

Mas, mesmo maravilhados com esses seres que estão chegando, há um motivo para que tenham vindo em uma sociedade em que sua 
celular mater, é a família. Vemos que a Espiritualidade maior, dentro do grande projeto de evolução cósmica, nos permite mais uma vez que 
tratemos da evolução individual.

Somos colocados diante de uma geração totalmente diferente da nossa e das que nos criaram. Mas esses grandes seres, são reduzidos a nos-
sa humanidade para que também possam desenvolver melhor seus talentos, inclusive nos ajudando a nos erguer moralmente para cruzarmos 
o horizonte da Era da Luz, como falavam os antigos chineses e indianos.

As características dessas crianças, em geral, são: inadaptação e reações agressivas quando contrariadas no que consideram justo e correto; 
têm dificuldades com autoridade absoluta, sem explicações ou escolhas; ficam frustradas com sistemas impositivos, sem espaço para expri-
mirem criatividade; encontram uma maneira de melhor fazer as coisas, fora dos padrões preestabelecidos; parecem antissociais; não dão 
importâncias a pressões e chantagens...

Assim vemos, que nossos padrões educacionais e parâmetros de inteligência, precisam ser mudados para melhor orientá-los e fazer desa-
brochar todo o potencial existente neles, para que melhor cumpram sua missão.  

No entanto, não devemos esquecer que os mesmos não são espíritos superiores, e sim mais avançados que a média geral da humanidade. 
A definição do comportamento de um Espírito Superior está na Introdução dos Livros dos Espíritos:  “Espíritos superiores, que se distinguem 

dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem: são os 
anjos ou puros Espíritos”.

Então sem sobra de dúvidas, se esses seres das estrelas, mas precisamente de Alcione como já nos revelou Divaldo Franco2, vieram para 
destruir o velho, quebrar paradigmas, lançar os alicerces de uma nova era, eles necessitam de disciplina e, principalmente, de assistência psi-
cológica e familiar. Precisam de uma família atenta, amorosa e partícipe dessa missão.

E aqui, encontramos nossa missão, de geradores e fortalecedores desses guerreiros da luz. 
Não podemos ser coniventes, deixá-los ficar à mercê de sua “superioridade”, pois o mergulho na carne é doloroso e o véu do esquecimento 

encobre a todos.
E como espíritas, cientes de todo esse trabalho de progresso dos mundos e dos indivíduos, também não podemos nos perder nos deslum-

bres que esses seres nos deixam. 
Estejamos atentos, ouvindo as orientações superiores e amemos esses seres que, por Amor Divino, estamos tendo a oportunidade de co-

nhecer, conviver e aprender.
“A cada época o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, porquanto os séculos vindouros, que divisamos, têm horror à morte.

Eis aí, meus amigos, o que os valorosos Espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que mui-
tos destroços junquem o solo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão; o espírito substituirá a força bruta. Depois 

que todas essas almas generosas houverem combatido, voltarão ao vosso mundo espiritual, para receberem a coroa do vencedor.
Aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a nata dos seus combatentes 

e a vitória é alcançada para a Humanidade.
Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais participem dela os vossos irmãos, como vós mesmos: o dia chegou! A Terra 

trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu 
a assentar.

Um Espírito.” (A Nova Geração, Obras Póstumas de Allan Kardec)
________________________________________________________________________________________________________________
 1 Kardec, Allan. A Gênese, Os milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. Guarulhos (SP): Fundação Espírita André Luiz, 2018.
2 “As Crianças Índigo e a Visão Espírita”, palestra realizada em 2007 (disponível no youtube)  Franco, Divaldo. Nova Geração - A visão espírita sobre 

as crianças índigo e cristal, Ed.LEAL. 



JOSÉ RAUL TEIXEIRA

José Raul Teixeira, nasceu em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no dia 7 de outubro de 1949, foi o sexto e último filho de 
Raul dos Santos Teixeira e de Benedicta Maria da Conceição. 

Raul Teixeira, como é mais conhecido no movimento espírita, é licenciado em Física pela Univer-
sidade Federal Fluminense, Mestre em Educação pela mesma universidade e Doutor em Educação 
pela Universidade Estadual Paulista. Atualmente é professor aposentado da Universidade Federal 
Fluminense. 

Chegou ao Espiritismo aos 16 anos, com o qual se entusiasmou, iniciando, pouco depois, a ex-
posição doutrinária, na qual, gradualmente, se tornaria um orador espírita de fácil expressão e bela 
dicção, que tem consolado e rasgado novos horizontes a muitas criaturas que buscam respostas às 
suas inquietações. 

Fundou em 4 de setembro de 1980, com um grupo de companheiros de ideal, a Sociedade Es-
pírita Fraternidade (SEF), em Niterói, que mantém um trabalho de assistência a crianças da favela 
e a suas famílias, atividade que está hoje transferida para os labores do Remanso Fraterno. Este 
trabalho assistencial desenvolve-se numa área de 50.000 m2. 

No início, Raul Teixeira tinha dúvidas quanto a criar uma nova Casa Espírita, embora seu ben-
feitor lhe reiterasse a recomendação de maneiras diferentes, em diversas ocasiões. Não lhe faltava a devida coragem, porém 
meditava quanto à gravidade que significava criar uma Instituição Espírita fiel aos princípios de Allan Kardec.

Suas últimas resistências foram vencidas e as dúvidas sanadas, quando estando em Belo Horizonte, hospedado na mesma re-
sidência em que se encontrava o conhecido orador espírita Divaldo Pereira Franco, este confirmou a tarefa que lhe estava ainda 
reservada, que se associaria à já existente da oratória espírita, afirmando:

“Trago-lhe um recado de Joanna [referência ao espírito Joanna de Ângelis]. Diz ela que já é chegado o momento de 
você reunir um grupo de pessoas e iniciar um grupo de trabalhos, a formação de uma célula de divulgação com aqueles 
que são afins com a sua alma. É necessário que você organize um grupo de estudos do Evangelho, para que as criaturas 
afinadas com o seu coração possam aparecer. É necessário, Raul, que você cante a mensagem da Doutrina Espírita, para 
que as almas irmãs ouçam o seu cantar, se aproximem, dando ensejo à formação futura de uma célula espírita.” (SAID, 
Cezar Braga. Raul Teixeira, um homem no mundo: 40 anos de oratória espírita. Rio de Janeiro, Editora Fráter Livros Espí-
ritas, 2008).

No ano seguinte, em 1978, o jovem pregador iniciava as atividades na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ) 
com uma reunião de palestras e passes, às terças-feiras. Motivadas pela divulgação, as pessoas foram chegando, e ali se estabe-
leciam os vínculos com aqueles que iriam compor a nova sociedade espírita.

Ao lado de alguns amigos idealistas que frequentavam uma das reuniões que coordenava na antiga Federação Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro (FEERJ), Raul Teixeira, propôs a criação da SEF, atendendo às recomendações do seu guia espiritual, o 
espírito Camilo, alma de longa data associada ao coração do médium.

As atividades foram iniciadas em um imóvel alugado, no centro de Niterói. Era uma pequena sala que abrigava todas as reuni-
ões. Com o crescimento do número de frequentadores e a ampliação dos trabalhos, tornou-se necessário buscar um outro local. 
Até a aquisição da sede própria, que hoje abriga a Instituição, e a mudança em definitivo, em 1990, a SEF passou por mais dois 
imóveis alugados.

Com o tempo, o grupo foi crescendo. Alguns se foram e outros chegaram, e, 
na atualidade, a SEF conta com cerca de 200 voluntários que atuam na sede, em 
tarefas doutrinárias espíritas e assistenciais, e no Remanso Fraterno, obra social 
da Instituição. 

É um médium de excelentes recursos, nomeadamente a psicografia, que já 
nos presenteou com muitos livros, dentre eles podemos citar: A Carta Magna 
da Paz, Desafios da Educação, Desafios da Mediunidade e Desafios da Vida 
Familiar, todo ditados pelo espírito Camilo; Exaltação ao Brasil, pelo espírito 
Sebastião Lasneau e Vereda Familiar, pelo espírito de Thereza Brito.

Com Divaldo P. Franco, tem publicada a obra Diretrizes de Segurança, livro 
que constitui «Um diálogo em torno das múltiplas questões da mediunidade», 
que todos os médiuns e estudiosos da Doutrina Espírita, deveriam ler, estudar 
e meditar. 

É muito importante registrar que o produto destes livros é destinado à ma-
nutenção dos serviços de assistência social da Sociedade Espírita Fraternidade.

Como orador, já esteve em todos os estados do Brasil e em 45 países, levando a mensagem espírita a milhares de pessoas. É 
um dos mais requisitados conferencistas espíritas da atualidade. 

Ao viajar para fazer suas palestras nos Estados Unidos., em 2012 sofreu um AVC, ficando impossibilitado de proferir palestras 
durante algum tempo, em 2017 retorna a essa atividade.

 
   Pesquisa realizada por Ana Paula Macedo

  
 Fontes: www.febnet.org.br; www.raulteixeira.com.br;www.sef.org.br



FILHOS DIFERENTES

Provavelmente, conhecê-lo-ás no mais íntimo da alma: os filhos diferentes.  Conseguiste instruir os outros. Encaminhá-los para o bem com 
facilidade. Mas encontraste aquele que não se afina com os teus ideais. É um Filho que não se erige à altura do padrão doméstico a que te 
elevaste, ou uma filha que te desmente a esperança.

É possível hajas verificado a desvantagem quando já existe enorme distância do ente querido à harmonia familiar. Percebeste-lhe as falhas 
com a surpresa do cultivador, quando identifica uma planta de bela aparência que a praga carcome, ou com o desencanto de quem vê repenti-
namente comprometida a empresa levantada à custa de sonhos e canseiras de muitos anos.

Quanto te observes perante um filho diferente, não te permitas inclinar o coração ao desespero ou à amargura. Ora e pede luz para o en-
tendimento.

O Senhor te fará reconhecer-te à frente do companheiro ou da companheira de outras existências terrestres, que o tempo ocultou e que a 
Lei te oferece de novo à presença para que a tua obra de amor seja devidamente complementada.

Jamais ergas a voz para acusar o filho-problema conquanto nem sempre lhe possa elogiar à conduta.  Longe ou perto dele, segundo as 
circunstâncias do plano físico, ampara-o com tua prece, estendendo-lhe apoio e inspiração pelas vias da alma. Embora no dever de corrigi-lo, 
ainda mesmo quando te não compreenda ou te evite o passo, abençoa-o tantas vezes quanto te fizerem precisas, ensinando-lhe outra vez o 
caminho da retidão e da obediência, selecionando para isso as melhores palavras que as lutas da vida te hajam gravado no sentimento.

Ninguém te pode penetrar a angústia e o enternecimento de pai e mãe, junto dos filhos que se fizeram enigmas; à vista disso, é natural 
que muitas vezes o teu procedimento diante deles assuma aspecto de exceção. Auxilia-os sempre e, mesmo nos dias em que a saraivada de 
críticas humanas te assedie a cabeça, aconchega-os mais brandamente ao regaço do teu espírito; sem que o verbo humano consiga expressar 
as sensações de teu amor ou de tua dor, ante um filho diferente, sabes, no imo da alma, que ele significa o mais alto encontro marcado entre 
a tua esperança e a bondade de Deus.

                                                                                                                                          Emmanuel

Extraído do Livro “ENCONTRO MARCADO” – Francisco Cândido Xavier –Emmanuel, pg. 32

Pesquisa realizada por Mônica Porto

REENCARNAÇÃO – O AMOR DE DEUS NAS NOSSAS VIDAS

“Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os teus olhos 
viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas 
havia.”

Encontramos a assertiva acima em Salmos 139:14 e 16, constatando que desde os primórdios há uma certeza da nossa criação por um Ser 
Superior. 
E é incrível como esse salmo vai se encontrar depois de mais de 2.000 anos no coração da Doutrina Espírita, que tem na Reencarnação a 
maior expressão do Amor e da Justiça Divina. 
O espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz no livro Missionários da Luz, todo a preparação que ocorre na espiritu-
alidade para que o processo reencarnatório se dê da melhor forma possível, propiciando o progresso espiritual do indivíduo.
Os processos da Reencarnação, como os da desencarnação, são diferentes, não existindo dois absolutamente iguais. As facilidades ou obstá-
culos são subordinados aos inúmeros fatores, muitas vezes relativos ao estado de consciência do Espírito encarnante.
Em resumo, descreve André Luiz que a reencarnação, de uma forma geral, passa por 4 fases:

1. Fase inicial: As leis físicas naturais são seguidas no tocante à modelagem fetal e ao desenvolvimento do embrião humano, sem, contudo, 
deixar de atender à questão das provas retificadoras e necessárias ligadas a matéria orgânica. De outro lado, nas esferas mais altas, são pro-
gramados e traçados os mapas genéticos para o espírito reencarnante. O Espírito toma conhecimento previamente das suas características 
na próxima vida e tem consciência de que tudo faz parte do processo educativo pelo qual 
passará e deverá obedecer. 

2. Fase Posterior: A Reencarnação sistemática é sempre um curso laborioso de trabalho con-
tra os defeitos morais demonstrados nas lições e conflitos. Neste contexto, os pormenores 
anatômicos imperfeitos, circunstâncias adversas e ambientes hostis constituem formas de 
aprendizado e de redenção.

3. Mapa de provas úteis: O mapa de provas úteis é organizado com antecedência, levando em 
consideração a cooperação fisiológica dos pais, a paisagem doméstica (influência dos moldes 
mentais dos pais) e o concurso dos amigos espirituais. Assim, todo mapa cromossômico é pre-
viamente organizado para atender às necessidades de reparação do reencarnante. No caso, 
por exemplo, da necessidade de se valorizar um dos sistemas fisiológicos, como o coração, são programados para o espírito desequilíbrios 
nessa área em determinada fase da vida física. 

4. Equilíbrio restante: O equilíbrio e todo o corpo físico também são levados em conta e todo o planejamento é estudado e revisado antes 
do momento da reencarnação. 
Observamos, assim, muito trabalho para os Espíritos dedicados bem como muito desconhecimento a ser vencido. Em vista disto, a valoriza-
ção da vida deve ser uma constante, não limitando-se aos Setembro Amarelo, Outubro Rosa, etc... devemos, como principal interessado em 
nosso processo evolutivo, assim como em retribuição a todo esse preparo e cuidado da Espiritualidade Maior, sempre cuidar da nossa saúde 
mental, física e espiritual, transmitindo às gerações futuras a necessidade de cuidarmos de tão importante instrumento que é o nosso corpo.
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“ Que tal conhecer como numa sessão de contação de histórias: as bases do 
Espiritismo; os quatro evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João; e uma 
versão adaptada e anotada do tradicional O Livro dos Espíritos, de Allan Kar-
dec? É assim que Eliseu Rigonatti apresenta de forma leve o Espiritismo para 
o leitor jovem ou iniciante.

Originalmente essa apresentação ocorreu em dois volumes (O Evangelho da 
Meninada e O Livro dos Espíritos para a Juventude), mas Eliseu revisou as 
obras e com um novo projeto gráfico nos traz: Espiritismo para Jovens. 

Imperdível, boa leitura!

DESENCARNAÇÃO NA INFÂNCIA

O Espiritismo na qualidade de Consolador prometido permite que se busquem respostas para os questionamentos que atordoam a mente 
dos seres humanos, dentre os assuntos que suscitam dúvidas pode-se elencar o da desencarnação ocorrida na infância, quando o Espírito esta-
ria recomeçando, tendo à sua frente milhares de oportunidades de evolução. No Livro dos Espíritos, na parte segunda, capítulo IV, Kardec e os 
Espíritos tratam da sorte da criança após o desencarne.

Deve-se levar em consideração que o Espírito reencarnante está mais uma vez recebendo a oportunidade de na matéria buscar sua evolução 
moral, através das oportunidades e desafios que surgirão, contudo, embora naquele momento se apresente na frágil forma infantil, trata-se de 
um Espírito imortal, com outras passagens materiais quer no planeta Terra, quer em outros planetas. Assim, se houver a necessidade daquele 
irmão retornar ao plano espiritual ainda em tenra idade, essa desencarnação “precoce” estará cumprindo um propósito superior, podendo-se 
citar como exemplo a necessidade daquele Espírito complementar uma existência anterior que haja sido interrompida antes da sua programa-
ção reencarnatória, ou como uma provação para os pais que se verão privados da companhia do filho querido e esperado. 

Salientando-se também que aquele irmão ao retornar ao plano espiritual, aos poucos superada a perturbação oriunda do retorno, poderá 
reassumir a apresentação perispiritual de sua existência anterior, como adulto, a depender de sua evolução, esse retorno pode se realizar mais 
rápido ou mais lento. Por isso, existem também locais para acolhimento das crianças, como trouxe ao nosso conhecimento André Luiz, no livro 
Entre a Terra e o Céu, relatando o funcionamento do Lar da Bênção - instituição que acolhia as crianças desencarnadas e permitia que as mães 
que estivessem em condições as visitassem durante o repouso do sono físico.

Assim sendo, mais uma vez percebe-se a sabedoria e perfeição divinas, que transcendem os níveis intelectuais e morais, ainda em desenvol-
vimento, da humanidade. Que nos seja possível aproveitar o conhecimento que nos é ofertado e possamos utilizá-lo na nossa prática evolutiva.



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. Todos os domingos – 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.


