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CH Notícias 

Meus queridos amigos e irmãos, estamos vivendo uma psicosfera deliciosa de vibrações, quais são as do natal, nessa “Belle Épo-
que” do nascimento de Jesus rememorado.
Desejamos, todos nós do CH Notícias, um natal cheio de paz, harmonia, amor e que a manjedoura seja sempre o símbolo maior 
de regeneração da coletividade planetária e também, particularmente, da vida de cada um de nós!
Parabéns com um ósculo de nossas almas a Jesus: ECCE HOMO!

Um Beijo N’alma!
                                                       

Bruno Tavares

Leia todas as edições do CH Notícias no Blog: 

 blogchnoticias.blogspot.com.br

Amor

O amor é a Lei de Deus em toda parte…
Repara, acima, o sol que se derrama
Em torrentes de luz a sustentar-te,
Tanto quanto apascenta o verme e a lama.

Desce os teus olhos sobre a gleba imensa
E encontrarás cantando, humilde e boa,
A fonte que se dá sem recompensa,
Por sorriso da Terra que abençoa.

(...)

Em tudo, o amor sublime anda disperso,
Da estrela excelsa à larva sob o chão.
O amor é mão de Deus sobre o Universo,
Construindo a grandeza e a perfeição.

Assim pois, serve e crê, marchando à frente,
Arrimando-te à fé que não descai
E guardarás o coração contente
Na harmonia da Lei do Nosso Pai.

Irene S. Pinto, psicografada por Chico Xavier e publicado no Anu-
ário Espírita de 1967 
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O Nascimento de Jesus - A maior prova de Amor da Humanidade!
Ana Paula Macêdo

Então é Dezembro...! Muitos podem ainda nem ter se apercebido desse final de ano, assoberbados pelos diversos compro-
missos que parecem se avolumar nessa época, mas urgente se faz acalmar o pensamento e afinar o coração com a mensagem 
do nascimento de Jesus.

Esse momento é registrado na história espiritual da Terra como aquele em que experimentamos todo o Amor de Deus pela 
humanidade, quando permitiu a vinda de Jesus ao nosso orbe.

De Governador do Mundo, tornou-se servo da Humanidade; de Construtor do Orbe, nasceu numa manjedoura; Instrutor de 
Entidades Angélicas, se tornou Rabi de desamparados, doentes do corpo e do espírito; Príncipe do Bem; se tornou Pastor de 
homes e Pescador de almas.

Conhecedor das nossas inferioridades se fez presente entre nós para que pudéssemos crescer; Senhor Justo e Bom, deixou-se 
ser julgado pela justiça dos homens para exemplificar o perdão!

A Espiritualidade Amiga nos relata que a terra precisou de um longo período de preparação para poder receber o Divino Mes-
tre. 

Espíritos de escol do universo vieram contribuir e participar desse momento, ciente da grandeza de Jesus em se fazer humano 
e da mensagem de Amor que seria gravada nos corações endurecidos da hu-
manidade em evolução.

Cada passo, cada gesto e cada palavra estavam impregnados com a luz e o 
aroma do Amor Eterno, para que atravessasse os milênios e se tornasse a ver-
dadeira lei entre os homens.

Desta forma, para honrarmos todo o Amor que Jesus nos envolve, devemos 
ouvir os sábios conselhos de Bezerra de Menezes, na mensagem Vivência do 
Amor, quando do encerramento da Reunião do CFN, em 12 de novembro de 
2006, na Federação Espírita Brasileira1:

“Meus filhos: Que o Senhor nos abençoe e nos guarde na Sua paz.
 A reencarnação, a nobre fiandeira dos destinos, promovendo o Espírito, eta-

pa a etapa, faculta-lhe a conquista da plenitude, herdando de cada experiência 
os atavismos que devem ser superados no processo da evolução. Repetimos, 
não poucas vezes, as experiências malsucedidas, revivendo os mesmos equívo-
cos de que nos deveríamos libertar face à oportunidade de progresso. (...)

Iluminados pelo conhecimento libertador, necessitais de o vivenciar atra-
vés dos exemplos que o amor proporciona em evocação da incomparável figura de Jesus Cristo. 

O Mestre, exemplo máximo de conhecimento, por haver sido o Construtor do nosso planeta com seus nobres arquitetos, não 
olvidou a experiência do amor, oferecendo aos infelizes que não podiam discernir, o alimento que atendesse à fome orgânica, o so-
corro à enfermidade, a dádiva de compaixão em relação às heranças das existências passadas. Por isso, multiplicou pães e peixes, 
porque a multidão tinha fome, levantou paralíticos, restituiu luminosidade aos olhos apagados, desatou línguas amarradas na 
mudez, abriu ouvidos moucos à melodia da vida, ensejou a cicatrização das chagas purulentas, mas também retirou a hanseníase 
moral que os Espíritos carregavam, a fim de não retornarem aos mesmos processos depurativos, propondo que fizéssemos tudo 
isso em Sua memória, restaurando-Lhe os ensinamentos sublimes e as práticas inolvidáveis. O Espiritismo chega à consciência 
terrestre para servir de Vivência do Amor

A ponte entre as diferentes ciências, iluminando-as com a fé racional, mas ao mesmo tempo, oferecendo o contributo sublime 
da caridade fraternal em todas as formas como se possa expressar. Não vos esqueçais, portanto, nunca, em vosso ministério de 
libertação de consciências, da vivência do amor. Avançai no rumo do progresso estendendo, porém, a mão generosa e o coração 
afável àquele que se encontra na retaguarda, necessitado de carinho e de ensejo iluminativo. Dai-lhe o pão, mas também a luz, 
na verdade, oferecei a informação doutrinária para demonstrar-lhe quanto vos faz bem esse conhecimento, em face das transfor-
mações morais para melhor, que vos impusestes, logrando os primeiros êxitos... Este é o grande momento da transição e todos 
enfrentaremos dificuldades. Vós outros, principalmente, em razão dos compromissos elevados, experimentareis as dores talvez 
mais acerbas no cerne da alma, por meio de traições inesperadas, de enfermidades não avisadas, de solidão.(...)

 Jesus, meus filhos, inspira-nos, segue conosco. Embora pareça que a sociedade marcha para o caos, o Grande Nauta conduz 
com segurança a barca da Terra e sabe que esses acidentes na lei do progresso não conseguem impedir o desenvolvimento inte-
lecto-moral das suas criaturas.

Iluminai as vossas consciências, portanto, e amai até sentirdes plenamente a presença do Amor não amado... Que o Senhor 
de bênçãos continue abençoando-nos são os votos que vos faz o servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra”.

Assim, com essa mensagem ressoando em nosso ser, desejamos um Feliz Natal para todos e que 2020 seja o ano que o Amor 
floresça em nossos corações!

____________________________________________________________________________________________________
1 www.febnet.org.br



Joanna de Ângelis é o nome adotado pela mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. 
Um Espírito que nos convida, pelas inúmeras psicografias de Divaldo Franco, ao auto encontro, à busca 
interior e a vivência do amor na sua mais elevada expressão. 

Os ensinamentos de Joanna não são aqueles transmitidos por quem simplesmente os estudou nos 
livros, ela ensina o que por experiência própria aprendeu nas notáveis vidas que marcaram suas encar-
nações. Conhecemos esse Espírito nas estradas dos séculos, como: 

Joana de Cusa

Segundo informações de Humberto de Campos, no livro ‘Boa Nova’, Joana era alguém que possuía 
verdadeira fé, uma mulher de rara dedicação e nobre caráter. Joana era esposa de alto funcionário de 
Herodes que não tolerava a doutrina daquele Mestre que Joana seguia com acendrado amor. Vergada 
ao peso das injunções domésticas, Joana é aconselhada por JESUS a servi-lO dentro do próprio lar, 
tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã, no atendimento ao próximo mais próximo: seu 
esposo. 

Mais tarde, tornou-se mãe e seu esposo faleceu. Sem recursos e com o filho para criar, Joana tra-
balhou até a velhice quando foi levada ao circo dos martírios, juntamente com o jovem filho, para 

testemunhar o seu amor por Jesus. 

Uma Discípula de Francisco de Assis

Séculos depois, Francisco de Assis, reorganiza o Exército de Amor do Rei Galileu; ela também se candidata a viver com ele a simplicidade do 
Evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal.

Sóror Juana Inés de La Cruz

Renasce em 1651, em uma pequena cidade mexicana, com o nome de Juana de Asbaje Y Ramirez de Santillana, filha de pai basco e mãe in-
dígena. Começou a fazer versos aos 5 anos, e aos 6 anos falava perfeitamente o idioma pátrio, além de possuir habilidades comuns às mulheres 
da época. Na Capital, aos 12 anos, Juana falava a língua indígena nahuatl, aprendeu latim em 20 aulas e português, sozinha. 

O seu brilhantismo a fez integrar a corte do Marquês de Mancera, onde encantou a todos com sua beleza, inteligência e graciosidade. Tor-
nou-se conhecida e admirada pelas suas poesias, seus ensaios e peças bem-humoradas. 

Sua sede de saber era tamanha que optou por se tornar freira para poder dedicar-se às letras e à ciência. 
Tomou o nome de Sóror Juana Inés de La Cruz e era frequentemente visitada por intelectuais europeus e do Novo Mundo. Se imortalizou 

também por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na 
região e após cuidar das suas irmãs religiosas enfermas, Juana também adoece e desencarna aos 44 anos. 

Sóror Joana Angélica de Jesus

Passados 66 anos do seu regresso à Pátria Espiritual, reencarna em 1761 na cidade de Salvador, na Bahia, como Joana Angélica, filha de 
uma abastada família. Aos 21 anos de idade, com o nome de Sóror Joana Angélica de Jesus, ingressou no Convento da Lapa, como franciscana. 

Nos planos divinos, já havia uma programação para esta sua vida no Brasil, desde antes da sua encarnação mexicana. Daí sua facilidade 
extrema para aprender português. É que, nas terras brasileiras, estavam reencarnados, e reencarnariam, brevemente, Espíritos ligados a ela, 
almas comprometidas com a Lei Divina, que faziam parte de sua família espiritual e aos quais desejava auxiliar.

Foi irmã, escrivã e vigária, quando, em 1815, tornou-se Abadessa e, no dia 20 de fevereiro, de 1822, defendendo corajosamente o Convento, 
a casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a Independência.  

Após desencarnar em Salvador, Joanna de Ângelis foi convidada por espíritos superiores a fazer parte da equipe de trabalho do mundo 
espiritual.

Joanna na Espiritualidade

Quando, na metade do século passado, “as potências do Céu” se abalaram, Joanna de Ângelis integrou a equipe do Espírito de Verdade, 
para o trabalho de implantação do Cristianismo redivivo, do Consolador prometido por Jesus. E ela, no livro ‘Após a Tempestade’, em sua última 
mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho diz:

“Quando se preparavam os dias da Codificação Espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as 
horas preditas, quando se arregimentavam seareiros para Terra, escutamos o convite celeste e nos apressamos a oferecer nossas parcas forças, 
quanto nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sulcadores do solo onde deveriam cair as sementes de luz do Evangelho do Reino.”

Recentemente, Joanna dedica-se a escrever obras de grande profundidade que enfocam nosso aspecto psicológico, sempre ressaltando 
Jesus – O modelo e guia – chamando-nos à reflexão sempre com palavras muito reconfortantes. 

Fontes de pesquisa:
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/joanna.html   
Acesso em 10/12/19 às 20:00 
http://www.cejoannadeangelis.org.br/portal/joanna-de-angelis-vida-e-obra/
Acesso em 10/12/19 às 21:10
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joanna_de_Ângelis
Acesso em 9/12/19 às 18:35
https://mansaodocaminho.com.br/divaldo-franco/espiritos-psicografados/
Acesso em 10/12 às 21:15



Ansiedade de Final de Ano... Para quê?

Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e 
súplicas, e com ação de graças,  apresentem seus pedidos a Deus.

Paulo em Cartas aos Filipenses 4:6

O conselho do apóstolo Paulo ao Filipenses, mais do que nunca, se fez tão necessário a humanidade.
 A ansiedade é um dos transtornos mais comuns nos tempos de hoje. Estima-se que cerca de 15% da população adulta sofra ou irá sofrer 

com ela, em grau elevado. 
Sua expressão é bem variável, mas é sempre marcada por preocupação excessiva, medo desproporcional e tensão antecipatória, associados 

a uma gama extensa de sintomas físicos (mediados pela descarga excessiva de adrenalina). 
A aproximação do final do ano é um período de vulnerabilidade para muitas pessoas. Entre os principais determinantes da piora dos qua-

dros ansiosos nessa época estão o acúmulo de afazeres, encerramento de ciclo, festas de final de ano, viagens, mudanças no hábito do sono, 
expectativa de mudanças, entre outros.

Assim, antes que nos deixemos dominar por tais sintomas, ou até mesmo quando já estivermos no redemoinho desse estado de (in) cons-
ciência, lembremos sempre de Jesus. 

Lembremos que Jesus é a razão do Natal e seu principal legado é o Amor! 
Não podemos dizer que não é importante confraternizarmos, tentarmos fechar ciclos de experiências profissionais ou sócio afetivas, ho-

menagear a quem amamos com presentes, mas antes de tudo tenhamos na mente e no coração que o Amor e a Paz são os sentimentos mais 
importantes dessa época.

Afinal do que adianta fazer tudo isso, se não estaremos física, psicológica e espiritualmente em harmonia?
Ativar processos de ansiedade para cumprir com as agendas sócio festivas impostas nessa época pode permitir que outros distúrbios se 

instalem, tais como depressão.
Assim, quando sentirmos os sintomas da ansiedade como por exemplo: irritabilidade, angústia, medo, taqui-

cardia, insônia, impulsividade, sudoreses, tensão muscular...paremos! Elevemos nossos pensamentos à Jesus e 
entremos em sintonia com a essência do Amor Divino.

No entanto, em sintonia com a inspiração que certamente chegara através dos nossos guias e mentores espiri-
tuais, é importante agirmos para evitar a ansiedade

Após lermos vários artigos de medicina e psicologia podemos elencar algumas sugestões que constantemente 
vemos e, que aqui nos cabe como pequenas orientações para encerrarmos esse ano e aproveitarmos 2020 com 
mais consciência e paz de espírito: 

a) Evite sobrecarregue-se: Todo mundo tem um limite. Respeite o seu, assuma suas limitações e evite se 
comprometer com aquilo que não vai dar conta de fazer com qualidade. O estresse físico e psíquico são fontes 
inesgotáveis de sintomas ansiosos.

b) Aprenda a gerenciar seu tempo: O tempo é a variável mais importante da vida, e infelizmente não damos a devida atenção a isso. Tem-
po não se produz! A única forma de ter mais tempo é reduzindo o desperdício. Procure simplificar tudo ao máximo, priorize o que é importante, 
delegue atividades para as pessoas de sua confiança, antecipe tudo que for possível e evite perder tempo em filas, trânsito, múltiplas idas ao 
shopping, e principalmente em redes sociais.

c) Organize-se e aprenda a lidar com as adversidades: O cérebro ansioso tende a ser desorganizado. Procure colocar no papel os afazeres 
importantes de final de ano (ou de qualquer época do ano), defina uma estratégia lógica e factível, sem fantasias. Entenda que sempre haverão 
imprevistos, bem típicos da nossa condição humana, portanto exercite seu raciocínio na definição de planos B, ao invés de jogar todas suas 
fichas em uma única alternativa.

d) Procure pensar positivamente: A ansiedade é um padrão que projeta pensamentos negativos e paralisa. Fazer projeção de forma lógi-
ca e positiva (pensar conscientemente em versões de futuro que dão certo), isso certamente trará alívio na pressão antecipatória. Lembre-se, 
garantir o sucesso de algo com 100% de certeza é impossível, uma vez que tudo passa por algumas variáveis não controladas por você. 

e) Se dê a possibilidade de errar e seja resiliente: Isto é, desconstruir o cenário desfavorável: se não der certo, não deu! Fiz o possível. Ou: 
se der errado, aprendemos e acertamos na próxima. Essa forma de pensar aumenta sua confiança e sua chance de sucesso. 

f) Foco no presente:  Direcione com mais frequência sua atenção para o momento vigente, para a situação em curso, para os problemas 
atuais, sem dúvida será um exercício interessante contra a ansiedade.

g) Mantenha uma rotina anti-estresse: claro que, além das posturas comportamentais indicadas acima, é sempre recomendado manter 
válvulas de escape para o estresse. Procure estabelecer uma rotina com atividades físicas regulares (principalmente aeróbicas), tenha uma ali-
mentação saudável, invista em lazer, atividades sociais e momentos de meditação, reflexão ou leitura, colocando seu cérebro em uma rotação 
mais tranquila e serena, controle seu padrão de sono (mantendo uma regularidade saudável),

Claro que, se os sintomas de ansiedade e estresse se mantiverem mesmo com seus esforços de mudança, procure ajuda especializada, uma 
vez que existe tratamento medicamentoso e não medicamentoso para a ansiedade e qualquer outro transtorno dela derivado, mas, principal-
mente, busquemos a ajuda do Médico de Homens e de Alma, Jesus, que fez da sua presença entre nós o exemplo que devemos seguir para 
termos uma existência tranquila e uma ascensão espiritual constante e segura.



SIMEÃO E O MENINO
                                                                                                                      
                                                                                                                                                          Espírito: IRMÃO X

Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança, no 
templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, a distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra, com discreta emoção:

- Celeste Menino – perguntou o patriarca -, porque preferiste a palha humilde da Manjedoura? Já que vens representar os interesses do Eter-
no Senhor na Terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de 
Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não vieste ao pé daqueles que vestem a toga 
dos magistrados? Então, podereis ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, 
atendendo-nos à libertação... Porque não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, Embaixador 
Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no Sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a supe-

rioridade: Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação; David estimava o fausto do poder; 
Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que 
lhe cabiam no mundo... Mas... tu? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes... 
Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo?... Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime 
sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o, mais detidamente, e continuou:

 - Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreve-
rás novos livros da sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e 
Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, 
onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas 
que obrigam a transformação imediata de Israel?

Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas:
- Dize-me, ó Divina Criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai?
O menino tenro ergueu, então, a pequenina destra e bateu, muitas vezes, naquele peito envelhecido 

que se inclinava já para o sepulcro... Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços mater-
nos.

Somente após a morte do corpo. Simeão veio, a saber, que o Menino Celeste não o deixara sem res-
posta. O infante Sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do Céu nas organizações respeitáveis, mas 
efêmeras da Terra. Vinha da Casa do Pai justamente para representa-Lo no coração dos homens.

Fonte: Livro - Antologia Medúnica de Natal 
Psicografia: Francisco Cândido Xavier

Pesquisa realizada por Mônica Porto

PRECE DIANTE DA MANJEDOURA

                                                                                                                                                                         Espírito: EMMANUEL

Senhor.
Diante da Manjedoura em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-Te. Não nos relegues ao labirinto de nossas 

ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao Teu encontro, cansados de nossa própria fatuidade. Sol da Vida, não nos 
confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. Induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao Céu, 
em favor da Terra, ajuda-nos a descer, com o Supremo Bem, para sermos mais úteis!... Tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e genero-
sos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que 
nos trazes!... Defende-nos contra os vermos da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da 
humildade. E, reconhecidos à frente do Teu Berço de Luminosa Esperança, nós Te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para 
que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre. Assim seja.

Fonte: Livro - Antologia Mediúnica do Natal
Psicografia: Francisco Cândido Xavier

Pesquisa realizada por Mônica Porto

___________________________________________________________________________________________________________________
A coluna de preces tem o objetivo de trazer belos exemplos de preces colhidas das comunicações com a espiritualidade amiga, buscando 

inspirar a todos nesse importante momento de ligação com Deus.
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Se toda época o amor é fundamental, a chegada do Natal reforça ainda mais a importância desse sentimento. Sendo assim, sugerimos terminar 
2019 lendo a obra de Adenáuer Novaes:  Jesus, o Intérprete de Deus - O Arquétipo do Amor, segundo volume da série composta por sete volu-
mes, com os subtítulos: “O arquétipo humano”, “O arquétipo do amor”, “O evangelho do amor”, “O arquétipo divino”, “O evangelho vivo”, “O 
arquétipo espiritual” e “O arquétipo da paz”.
Embora seja continuação do primeiro volume, a leitura desta obra pode ser feita de forma independente, trata de interpretações livres dos 
ensinamentos libertadores de Jesus como constam no evangelho de Mateus. 
Destaca-se que as palavras de Jesus enfatizam preocupação com o bem-estar humano, seus feitos e ensinos não deixam dúvidas quanto ao 
amor que o movia na direção da felicidade. Preocupava-se em levar conforto, orientação e libertação às consciências, para que refletissem so-
bre si e entendessem melhor o sentimento e o significado da vida. Ao convidar à prática do perdão, caridade e amor aos inimigos, demonstrou o 
valor da pessoa e o quanto se pode evoluir com essas atitudes. Em suas afirmações, sempre encontrava um meio de exaltar o lado humano a ser 
desenvolvido e a importância da afetividade nas relações. Mais do que racional, primava pelo uso das próprias emoções em seus atos, indican-
do o compartilhamento e solidariedade nas relações. Sua proposta é acolher o outro, considerando-o semelhante, irmão e filho do mesmo pai. 

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.


