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 “Ao viajante que chega a uma estalagem, se ele pode pagar, 
é dado um bom alojamento; ao que pode menos, é dado um 
pior; e ao que nada tem, é deixado ao relento. Assim acon-
tece com o homem, quando chega ao mundo dos Espíritos: 
sua posição depende de suas posses, com a diferença de 
que não pode pagar em ouro. Não se lhe perguntará: Quan-
to tínheis na Terra? Que posição ocupáveis? Éreis príncipe 
ou operário? Mas lhe será perguntado: O que trazeis? Não 
será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, 
mas serão contadas as suas virtudes, e nesse cálculo o ope-
rário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Em 
vão alegará o homem que, antes de partir, pagou em ouro 
a sua entrada no céu, pois terá como resposta: as posições 
daqui não são compradas, mas ganhas pela prática do bem; 
com o dinheiro podeis comprar terras, casas, palácios; mas 
aqui só valem a qualidades do coração. Sois rico dessas qua-
lidades? Então, sejas bem-vindo, e teu é o primeiro lugar, 
onde todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide para o 
último, onde sereis tratado na razão de vossas posses.”

Pascal, Genebra, 1860

O Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo XVI”
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MOMENTO HISTÓRICO DA TRANSIÇÃO PARA A LUZ

(Mensagem do Espírito Bezerra de Menezes recebida psicofonicamente pelo médium Divaldo Pereira Franco, no encerramento da Reunião 
Ordinária do Conselho Federativo Nacional, em 13 de novembro de 2016, Brasília, DF. Revisada pelo Autor Espiritual)

           “Filhas e filhos do coração, abençoe-nos o Senhor proporcionando-nos a sua paz!
            Lentamente as sombras da ignorância planetária cedem lugar às claridades luminíferas que descem da Erraticidade Superior para 

apontar o rumo da plenitude. 
            O incomparável Mestre Galileu apresentou o futuro da Humanidade assinalado pelo desequilíbrio da criatura que perderia a diretriz 

de segurança e, para diminuir-lhe a dor, acenou-lhe com a chegada do Consolador.
            Nem todos hão entendido o significado do Consolador que foi prometido e confundem-no com o solucionador dos problemas humanos 

por eles próprios conquistados.
            A função do Espiritismo é libertar a consciência da sua sombra, o coração das amarras emocionais negativas.
            Não é pretensão dos Espíritos Nobres solucionar os problemas que dizem respeito às criaturas da indumentária carnal. Iluminá-las 

interiormente para compreender a causalidade de toda e qualquer ocorrência eis a finalidade precípua da Revelação Kardequiana.
            Vive-se o momento histórico da transição para a luz e, abandonar-se a sombra acolhedora e perturbadora ao mesmo tempo para a 

conquista da claridade do dia de paz, é tarefa difícil e surgem as Parcas profetizando tragédias, abominações e desgraças como se esse estágio 
se devesse caracterizar pelo desconforto e pela aflição.

O objetivo essencial é de espancar as trevas íntimas que predominam em a natureza humana e vós tendes compreendido o papel que deveis 
exercer em nome da fulgurante Mensagem de Jesus, esclarecida pelos pensamentos espíritas.

            Sabeis que vos encontrais entre atormentados e sofredores, sofredores e atormentados que, de alguma forma, somos quase todos nós.
            É nosso dever precípuo apoiar-nos na paciência e na misericórdia, filhas diletas da compaixão, para melhor atendermos o desespero 

que grassa e alentarmos com esperança aqueles que ainda não conseguiram sair do desespero.
            Amanhece novo dia de paz.
            Já trabalhais em favor dos postulados maiores deixando de lado os interesses egóicos da Casa, da pessoa, para vos preocupardes com 

a Causa, a comunidade. Esse é o desejo de Jesus Cristo que não tergiversou em imolar-se por amor a todos.
            Permaneceis fiéis servidores do Bem porque nunca vos faltarão o indispensável concurso do Mundo Maior.
            Buscai conectar-vos com as esferas da vida e recebereis as diretrizes traçadas para o bom combate que deve iniciar-se no ádito do 

coração.
            É certo que nessa batalha do homem velho, abrindo espaço para o ser novo, provareis solidão, dificuldade, incompreensão e amargura. 

Mas, entre os dois caminhos para o Reino de Deus, definidos na estrada larga da ilusão e na estrada estreita da luta sacrificial, este último pode 
ser encontrado na Via Crucis que Ele cruzou a sós e, na etapa final sob a ajuda daquele que foi posto a socorrê-lO. E o outro é o caminho da Um-
bria, em que, aquele ícone que perseverava no amor compreendeu que era dando e dando-se que poderia abrir espaço no coração para Jesus.

Meditemos juntos nessas duas estradas, a do Gólgota e a do Monte Subásio, e procuremos viver como se fossem aqueles os dias de hoje, 
porquanto, de alguma forma, são muito parecidos.

            Na primeira etapa, Jesus veio quando Roma dominava a Terra conhecida e Israel, que esperava no ginete feroz das batalhas o grande 
conquistador Messias, não poderia aceitar o homem de Nazaré que cavalgava a Verdade para espalhá-la pela Terra e, por isso, não O recebeu 
até hoje, esperando a glória terrestre fictícia e de rápida, ligeira manifestação de prazer.

            Tampouco aqueles primeiros servidores, que a tudo renunciaram para viverem Jesus, experimentaram, ainda durante a vida do seráfi-
co, a desunião, a presunção humana, a ousadia de tentar modificar as regras da renúncia e do abandono do prazer em favor da glória celestial.

            Jesus, na cruz, adquiriu as asas para o Infinito e Francisco, também crucificado com os estigmas, 
pode colocar as asas da ternura e da compaixão para seguir o seu Mestre. 

            Tende bom ânimo!
            Não penseis que o Espiritismo veio solucionar aquilo que cada um de nós deve cuidar de fazer, 

mas nos ajudou a solucionar sim, pelo conforto moral, pelas palavras iluminativas, pelos conteúdos liber-
tadores, tudo o que significa dor e angústia, libertando-nos do magnetismo terrestre para fruir as infinitas 
glórias da Imortalidade.

            Já conheceis a Doutrina, já sentis o breve e agradável hálito do amanhecer da Imortalidade.
            Vivei de tal forma que estejais assinalados pelas cicatrizes dos testemunhos que são as conde-

corações únicas pelas quais o cristão deve lutar por consegui-las.
            Neste Encontro em que vos reunistes, cheios de dúvidas, dificuldades e incertezas, concluis a 

etapa final com júbilos e claridades diamantinas, porque o amor é a virtude sublime que, quanto mais se 
divide, mais se multiplica e consegue cicatrizar todas as feridas do coração e acalmar todas as ansiedades 
da alma.

            Ide agora e vivei a Mensagem!
            A vossa vida deve ser o espelho que reflita a glória do Sermão da Montanha, passando rapida-

mente da cruz para atingir a madrugada primaveril da Imortalidade, da ressurreição.
            Deus vos abençoe, filhas e filhos do coração!
            Que possamos estar juntos na lide a que nos comprometemos, abraçando-nos fraternalmente como fazem aqueles que vos antecipa-

ram na viagem de volta ao grande Além e aqui chamamos Espíritos espíritas, fiéis à Codificação que ilumina o Evangelho de Jesus.
            Recebei o nosso carinho e sede felizes porque todo aquele que encontra Jesus descobre o mais valioso tesouro para a vida.
            Muita paz, minhas filhas, meus filhos! Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre!
            São os votos do amigo e servidor humílimo de sempre, 

Bezerra.”

Pesquisa realizada por Ana Paula Macedo



ISMAEL

É na obra de Humberto de Campos - Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho1, trazida pelo médium 
Francisco Cândido Xavier que se é divulgada a missão do Espírito Ismael junto à pátria brasileira, missão essa 
recebida do próprio Jesus, que incumbiu Ismael de tutelar o Brasil, de trazer a árvore do Evangelho para o novo 
país em formação, com o objetivo de espalhar a mensagem cristã para toda a humanidade: “Ismael, manda o 
meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a Terra do Cruzeiro. Recebe 
nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo a sagradas 
inspirações do Nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do Infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos da 
minha doutrina e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento”. 

Ismael é citado pela primeira vez na Bíblia (Antigo Testamento), no livro da Gênesis 16:1-162;3, onde se relata 
que a esposa de Abraão, Sarai*, por não ter conseguido ter filhos, oferta ao marido a escrava egípcia que lhe ser-
via, de nome Agar, para que concebessem um filho, permitindo que Abraão deixasse uma prole. Abraão e Agar 
concebem um filho, que é nomeado Ismael, de acordo com a lei mesopotâmica3, esse filho seria considerado 
de Sarai e Abraão - que à época contava oitenta e seis anos, contudo Agar ao se ver grávida, passa a desprezar 
sua senhora, assim, Sarai fala com Abraão que autoriza a esposa a proceder como entender melhor. Sarai então 
maltrata a escrava que foge para o deserto, porém um anjo a convence a retornar para casa. Quando Ismael 

contava 13 anos, o Senhor aparece para Abraão e revela que ele seria pai e Sarai seria mãe - passando a ser nomeada de Sara, devendo o filho 
ser nomeado de Isaac. Assim acontece, e quando Ismael contava 14 anos, é pego a caçoar do irmão mais novo Isaac, de modo que Sara exige 
que Abraão despeça Agar e Ismael, Abraão reluta, por Ismael ser seu filho, porém lhe é revelado por Deus que Ismael também daria origem a 
um grande povo, foi assim que Ismael deu origem ao povo árabe e Isaac ao povo judeu. 

As eras se passaram e assim Ismael prosseguiu sua caminhada evolutiva, até que recebeu diretamente de Jesus a missão de ser o orienta-
dor espiritual do Brasil, que se tornaria a pátria do Evangelho, devido o estado perturbador e desequilibrado que se encontravam as nações 
europeias, que distorceram as palavras de Jesus, entregando-se ao egoísmo, à ganância, ao orgulho e à violência, “em nome de Deus”. É assim 
que Ismael trabalhou para selecionar companheiros de trabalho, de longos milênios para virem ao orbe terrestre brasileiro para auxiliarem 
no desempenho dessa missão de propagação do evangelho, além de receber todos os irmãos necessitados, acolhendo inclusive aqueles que 
necessitam da passagem na carne, porém que não conseguem encontrar abrigo em outros locais do planeta. Desde antes da colonização Ismael 
esteve zelando pelos irmãos que aqui já se encontravam, bem como pelos irmãos que aqui iriam chegar, é com esse coração de pai dedicado 
que sofre ao ver o novo país em formação ser palco das obras da miséria, mesquinhez e violência provocadas pelos homens que habitavam a 
terra recém descoberta, sempre velando e pedindo as orientações do mestre Jesus, buscando inspirar e auxiliar aos que aqui reencarnariam, e 
os que aqui já se encontravam.

É no século XIX que o planeta iria presenciar grandes acontecimentos, preparando-se para a chegada do Consolador prometido por Jesus, 
assembleias espirituais com os orientadores de todos as pátrias do planeta trabalhavam em uníssono para o momento da divulgação desse 
Consolador, assim se planeja o reencarne de grandes vultos, responsáveis pela divulgação da mensagem do Cristo, tais como Allan Kardec, Léon 
Denis, Gabriel Delanne e Camille Flammarion. Ismael continuava a trabalhar com os companheiros de luta e discípulos na espiritualidade para 
preparar o caminho para a chegada do Consolador e em uma assembleia ele incumbe o Espírito de Bezerra de Menezes de auxiliar na propa-
gação do Consolador.

Em 1840, com a chegada de dois médicos humanitários no Brasil, ambos homeopatas - Bento Mure e Vicente Martins, os quais já conheciam 
ambos os transes mediúnicos e o elevado alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Introduziram vários serviços de beneficência no Brasil 
e traziam por lema, dentro da sua maravilhosa intuição, a mesma inscrição divina da bandeira de Ismael — “Deus, Cristo e Caridade”, serviram 
de precursores a outros médicos homeopatas que iniciaram o uso dos passes magnéticos na cura. Sob essa bandeira Ismael articula a organiza-
ção de um núcleo central das atividades, que ficasse como o órgão orientador de todos os movimentos da doutrina no Brasil, surgindo o “Grupo 
Confúcio”, que se manteve ativo durante três anos, nos quais o próprio Ismael comparecia aos trabalhos, contudo, devido as imperfeições 
morais humanas, o grupo foi desfeito. Porém Ismael e seus discípulos perseveraram e outros grupos de estudo surgiram, até que se organizou 
o aparelho central das diretrizes doutrinárias, que se consolidaria com a Federação Espírita Brasileira, onde seria localizada a sede diretora, 
no plano tangível, dos trabalhos da obra de Ismael no Brasil. Ainda para regozijo do venerando orientador da pátria brasileira, o movimento 
espírita convergiu para sua unificação, através do Pacto Áureo: “base para o entendimento entre as Instituições Espíritas do País do Cruzeiro, o 
que tornou possível uma nova fase de difusão do Espiritismo no Brasil, dentro do princípio de liberdade, intrínseco na Doutrina, viabilizando a 
convivência fraterna entre irmãos muito próximos, sem uniformização do pensamento e da ação”.5

“A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho, em espírito e verdade. Os que quiserem bem cumprir o dever a que se obrigaram 
antes de nascer deverão, pois, reunir-se debaixo deste pálio trinitário: Deus, Cristo e Caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, 
Ismael. ”6

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Referências:
1 Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ditado pelo Espírito: Humberto de Campos. Psicografado por: Francisco Cândido Xavier. Primeira edição 

lançada em 1938. Editora FEB
2 Disponível em: <https://www.bibliaonline.com.br/vc/gn/17>. Acesso em: 23/09/2019.
3 Biografia - Espírito Ismael - Entrevista com Carlos Campetti na FEBTv. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gdXnSLIrrLs>. Acesso em: 

21/09/2019.
4 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ismael>. Acesso em 23/09/2019.
5 Reformador. O Conselho Federativo Nacional e a Unificação do Movimento Espírita. 1997.
6 ABREU, [Silvino] Canuto. Bezerra de Menezes (subsídios para a História do Espiritismo no Brasil até o ano de 1895). 3. Ed. São Paulo: FEESP, 1987, p. 32.

* Antes de dar à luz à Isaac, Sara se chamava Sarai, tendo recebido o nome Sara do Senhor, que alertou Abraão que ela iria conceber e ele seria o pai de uma 
multidão.



NOVOS DESAFIOS

É necessário que nos convençamos de que esta é a hora. Não amanhã, nem mais tarde.
Este é o momento azado para a nossa entrega.
Sem abandonarmos os compromissos a que nos vinculamos, deixemos Jesus tomar conta do nosso coração.
Permitamos que Ele interpenetre nossa vida, e lenta quão suavemente se aposse de nosso ser, produzindo a grande transformação moral que 

irá facilitar a edificação do mundo novo.
Concluída a tarefa de natureza teórica, debatidos os temas centrais que foram programados para o nosso ágape1, ide, servidores da fé reno-

vada, com a certeza de que sois os construtores do mundo de amanhã.
Não vos recuseis aos calos nas mãos ante a charrua do dever.
Não vos negueis à dedicação total de vossa alma, das vossas horas e dos vossos corpos para que esplenda o Evangelho do Reino.
Evitai a discórdia; superai as dificuldades de interpretação; esquecei as antipatias, as diferenças de natureza afetiva.
Se não fordes capazes de vos amar, no mesmo ideal, como podereis programar amor àqueles que não concordam convosco?
Formai um todo homogêneo, um todo harmônico, e com as bases estruturais da Doutrina Espírita, em toda parte interpretada e aplicada, 

variará cada questão conforme a região.
Sede cristãos! Esta palavra, cristãos, define bem a ética moral da Doutrina, sem desrespeito às outras denominações que vicejam na Terra.
Nós, vossos amigos espirituais, aqui estamos de pé, em intercâmbio convosco, para apressarmos o grande momento da fraternidade uni-

versal, para construirmos a civilização justa, onde os fatores de perturbações sociais, econômicas desapareçam diante da grande moral dos 
postulados avançados.

Ide, servidores da Boa Nova! Cantai a música da nova Era.
Se chorardes, sem qualquer masoquismo, transformai vossas lágrimas em fulgurações estelares.
Se sofrerdes, transformai as feridas ocultas em condecorações que vos identificarão com o Mestre divino.
Jesus espera! Demo-nos as mãos, espíritas do mundo, e construamos a Era Melhor.
Os Espíritos da Luz, que estão conosco e aqui se congregam de diferentes partes da Terra, cantam hosanas, a cujas vozes unimos a nossa voz 

para dizer: Ave Cristo! Aqueles que te amam entregam a sua vida nas tuas mãos para a glória eterna.
Muita paz, meus filhos.
Que o Senhor vos abençoe!
São os votos dos Espíritos-espíritas, e nossos votos de servidor humílimo e paternal de sempre.

                                                                                                                          Bezerra
_______________________________________________________________________________________________________________

Mensagem recebida por via psicofônica pelo médium Divaldo Pereira Franco, com a qual se encerrou o 1º Congresso Espírita Mundial promovido pelo Conse-
lho Espírita Internacional, em Brasília-DF, em 5 de outubro de 1995, às 18 horas.

Extraído do livro “Bezerra de Menezes – Ontem e Hoje, Ed. FEB – 4ª Edição, 2011, págs.209/211 – item 30.
Pesquisa realizada por Mônica Porto

______________________________________________________________________________________________________________________________
 1 Ágape- Designação comum para se referir ao amor de Deus; amor divino; amor incondicional.

A Esperança

Nesse mês de setembro vivemos o alerta do Setembro Amarelo, uma campanha mundial em prevenção ao suicídio, e tudo aquilo que a 
ele leva, sejam as depressões em todas as suas matizes, sejam as ideias de (in) diferenças, sejam as tristezas mais profundas da alma humana.

Neste ano o Jornal da CH Notícias, traz uma mensagem colhida da Revista Espírita de Fevereiro de 1862, sobre a Esperança, desejando que 
esse sopro de coragem e luz que vem do Alto envolva nossos espíritos, nos possibilitando enxergamos essa vibração em nossa existência, e 
termos a certeza que somos seres amados do Criador. 
“Meu nome é Esperança. Sorrio à vossa entrada na vida; sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam 
as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações. Eu sou 
a Esperança. 

Sou eu que canto através do rouxinol e que solto aos ecos das florestas essas notas lamentosas e cadenciadas 
que vos fazem sonhar com o Céu. Sou eu que inspiro à andorinha o desejo de aquecer os seus amores ao abri-
go de vossas moradas; que brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos; que espalho aos vossos pés 
o suave perfume das flores dos vossos canteiros, e quase não pensais nesta amiga tão devotada! 
Não a repilais: é a Esperança! 
Tomo todas as formas para me aproximar de vós: Sou a estrela que brilha no azul; o quente raio de sol que 
vos vivifica; embalo as vossas noites com sonhos ridentes; expulso para longe as negras preocupações e os 
pensamentos sombrios; guio vossos passos para o caminho da virtude; acompanho-vos nas visitas aos pobres, 

aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas e consoladoras. Não me repilais. Eu sou a Esperança. 
Eu sou a Esperança! Sou eu que, no inverno, faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos fazem seus ninhos; 
sou eu que, na primavera, coroo a macieira e a amendoeira de flores rosa e brancas e as espalho sobre a Terra como um tapete celeste, que 
faz aspirar  a mundos felizes. Estou convosco principalmente quando sois pobres e sofredores, e minha voz ressoa incessantemente aos vossos 
ouvidos. Não me repilais. Eu sou a Esperança.                                                                                  
Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra encarniçada e se esgota em vãos esforços para 
junto de vós tomar o meu lugar. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve 
com suas asas fúnebres; desvia os vossos pensamentos de Deus e vos conduz ao suicídio. Uni-vos a mim para 
afastar sua funesta influência, e deixai-vos embalar docemente em meus braços, porque eu sou a Esperança. 

FELÍCIA, filha da médium”.



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

Bruno Tavares Expositor Espírita
www.blogdobrunotavares.wordpress.com

Associação Espírita Casa dos Humildes
www.casadoshumildes.com

Presidente: Ivaneide Amorim.
Vice-Presidente: Iale de Oliveira.
Deptº de Divulgação Doutrinária: Bruno Tavares.
Deptº de Mediúnico: Amaro Carvalho.
Edição: Ana Paula Macedo, Bruno Tavares, Juana 
Feitosa, Mônica Porto e Patrícia Casé.
Projeto Gráfico: Ingrid Cavalcanti.

EXPEDIENTE

CH Notícias
Nº 49 – Circulação mensal 

Distribuição on-line 
Recife-PE, 30/Setembro/2019

CONTATO
Rua Henrique Machado, nº 110 

Casa Forte - Recife/PE
(81) 3268-3954

casadoshumildes.com
blogchnoticias.blogspot.com.br

chnoticias@yahoo.com.br  
chnoticias2015@gmail.com

Amanhecer de uma nova era 
Uma obra que relata o momento de transição planetária em que a Terra 
se encontra.
“A Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para 
os seus habitantes, (...) é uma escola que faculta o desenvolvimento dos 
incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser. 
Essa fase de aflições, porém, teria um limite no tempo e no espaço, de-
vendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de 
bem-estar duradouros, que anteciparia a era de plenitude e de harmonia.
 
(...) 

O ser humano exausto bate às portas dos Céus suplicando apoio e a Divin-
dade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de liber-
tar-se da opressão que se tem permitido.

(...) 

Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas 
lutas do passado dominador contra o futuro promissor assinalam este pe-
ríodo.  

(...)

Este livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espiri-
tuais em auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos 
pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave-doce comando do San-
to de Assis (...)

Confiamos que estas páginas possam contribuir de alguma forma para o 
encorajamento dos lutadores, para a definição de alguns indiferentes, para 
a preparação dos dias porvindouros e gentil convite à alegria e à paz.”

Manoel Philomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco

Boa leitura!



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.


