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Reeleitos para novas conquistas

Lições aprendidas
Nascida em família espírita, desde sua
adolescência Neuza Zapponi de Mello
acolhia, em um dos cômodos de sua
casa, pequeno público que buscava as
reuniões mediúnicas presididas pelos
pais e familiares. “Cresci vendo reuniões
mediúnicas onde minha mãe e uma tia
apresentavam belas mediunidades”,
recorda.

Nossa gestão foi de portas
abertas”, avaliou Adilson Mariz
de Moraes, pouco tempo depois
da decisão.
A vice-presidente, Maria Luiza, acrescentou que a reunião
do Conselho Diretor que decidiu pela recondução foi tranquila. “Isso é importante, porque
demonstra a confiança de cada
membro que compõe o colegiado, com isso a nossa responsabilidade aumenta”, comentou.

Confira abaixo os eleitos para o Conselho Fiscal:
1º Gabriel Amado Neto

4º Gustavo Macedo de Mello Baptista

2º Gilda Coqueiro Gregório

5º Jésus Vicente Severino

3º Carla Daniela Leite Negocio

6º Carlos Maurício Lociks de Araujo

Confira abaixo os eleitos para o Conselho Diretor:
1º Adilson Mariz de Moraes

8º Neuza Zapponi de Mello

2º Maria Luiza Bezerra de Melo

9º Lisieux de Maria Gomes Bittencourt

3º Durval Moraes de Castro

10º Átila Sacramento Prata

4º Gil Braga

11º Herculano Pereira Bastos

5º Analice T.S. Mava Ferreira

12º Tomaz José Ferreira da Rosa

6º João Leal Neto

13º Germana Magalhães Carsten

7º Carlos Augusto de Oliveira Bello

14º Edimar Luiz da Silva

Neuza tinha apenas 20 anos quando
conheceu Erasmo Cravo, orientador
espírita da Comunhão que desenvolvia
com um grupo de amigos, no salão de
cima da antiga Casa do Barata, localizada na W3 Sul, a proposta de trabalho.
Lá, Neuza foi convidada a ingressar
primeiramente na Mocidade Espírita
Allan Kardec e depois em atividades
da Auta de Souza que proporcionavam
esclarecimentos e alimentos básicos a
famílias carentes do entorno do Distrito
Federal. “Recolhíamos víveres no Plano
Piloto e íamos para as cidades-satélites
mais pobres distribuir alimentos e adotar famílias para ensinar como utilizar
os recursos de sobrevivência”, revela.

A Comunhão Espírita de Brasília
reuniu no dia 17/03, Conselheiros,
Associados Votantes e trabalhadores da Casa para congraçamento e
confraternização. Foi oferecido um
delicioso café para inaugurar o Espaço Cultural Irene Carvalho, e proporcionar aos convidados diálogos
interessantes sobre as importantes
conquistas realizadas.
Após as boas-vindas do presidente Adilson Mariz de Moraes, os convidados tomaram conhecimento do
Relatório de Atividades e Prestação
de Contas relativas ao exercício de
2017. O entusiasmo tomou conta da
plateia quando o Diretor Administrativo e Financeiro (DAF), Paulo Lopes,
iniciou sua fala trazendo, em números,
a comprovação dos grandiosos resultados obtidos em 2017, bem como
em todo o período da última gestão.
Paulo Lopes afirma que os resultados positivos dos últimos anos vêm
demonstrar a consolidação do entendimento dos associados sobre a
necessidade do comprometimento
de todos em buscar não somente a
cobertura dos gastos com a manuten-

ção da Casa, mas também gerar os
recursos indispensáveis à realização
dos investimentos fundamentais que
a Casa precisa para o cumprimento
de sua missão. “Foi um ano de muita
luta, mas também de muita cumplicidade de ideais superiores.

Editora
Cristiane Lopes

Contato

Reportagem Fotográfica
Antônio Afonso
Bernardo de Felippe Jr.
Cristiane Lopes
Reportagem Jornalística
Bernardo de Felippe Jr.
Cristiane Lopes

acs@comunhaoespirita.org.br
www.comunhaoespirita.org.br
Avenida L2 Sul Quadra 604 Lote 27
Asa Sul - Brasília / DF - CEP 70200.640

Estante Espírita
Violetinhas na Janela é uma adaptação do texto do
livro Violetas na Janela, psicografado por Vera Lúcia
M. Carvalho, que retratou a experiência do espírito
de Patrícia, uma adolescente que desencarna aos
19 anos e conta o que sentiu ao retornar ao plano
espiritual. Como foi a adaptação para realizar
trabalhos na colônia São Sebastião, o que comer
e vestir foram algumas das muitas engraçadas
indagações que seu espírito entusiasmado buscou.
Para a alegria da garotada, o autor Luis Hu Rivas,
com seu talento criativo de desenhista, trouxe de
volta essa cativante história, agora voltada para o
público infanto-juvenil, com explicações simples e
ilustrações coloridas, interessantes para falar sobre
o fenômeno natural da desencarnação.
A personagem principal da história é Patricinha,
menina linda que descobre que nem sempre
precisamos ter medo do que não entendemos.
Com muita surpresa, ela revela seu despertar num mundo cheio de cor, bom humor,
e como tudo pode ser agradável e acolhedor no mundo dos espíritos, quando
observamos os exemplos de Jesus.
A obra é uma excelente opção de literatura infantil e recurso de ensino auxiliar para
pais, evangelizadores e contadores de histórias que buscam alternativas de abordar o
tema com sintonia e cumplicidade.

Leia mais no blog
O Mensageiro

http://mensageiro.
comunhaoespirita.org.br/

No dia 28/2, Priscila Araújo de Paula retornou à Comunhão para as aulas do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde), dar
continuidade a seu aprendizado e alcançar
alguns dos seus mais nobres objetivos. “Este
semestre quero absorver ao máximo todos
os ensinamentos que serão transmitidos pelos dirigentes, esclarecer dúvidas, compreender melhor a Doutrina para colocar em prática as lições de Jesus”, justifica a estudante.
A jovem arquiteta este semestre fará o
Esde II e confessa não ter sido nada difícil
voltar. “Senti felicidade por estar aqui novamente. A sensação que observo em meu coração é de empolgação pelo que ainda irei
aprender, de alegria imensa pelo acolhimento
carinhoso do dirigente Nazareno e, especialmente, dos colegas que continuam a buscar o
conhecimento. Kardec definiu que o espírita
é reconhecido pelo esforço que faz para buscar sua transformação moral e vencer suas
más tendências. E voltar às aulas para mim é
bem esse reconhecimento do que necessito
para minha evolução”, revela Priscila.

Na noite do dia 24/03, o coral Elos
de Luz, composto por trabalhadores
da Comunhão Espírita de Brasília,
foi convidado pelos Mórmons da
Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, a participar do
1º Encontro de Coros realizada
na igreja de Taguatinga Sul/DF. O
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Espírito de “volta às aulas”

Projeto “Deixar de Sofrer”
Dentre muitas propostas implementadas de estudo aprofundado à luz dos
pilares filosóficos e científicos do Espiritismo, atualmente Neuza destina um
ciclo de palestras para o público, no salão
Bezerra de Menezes, todos os segundos
sábados, das 19h às 20h. “As palestras
têm por objetivo esclarecer, sob a ótica
da Doutrina Espírita, temas de maior
conflito e dificuldade de compreensão
humana, mediante o contexto social e
cultural da sociedade atual, a fim de
proporcionar ao ouvinte a formação de
uma autoconsciência, para então absorver recursos elementares para superar
suas dores de maneira a promover sua
evolução pessoal”. Aproveite!
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VIOLETINHAS NA JANELA, pelo espírito Patrícia, baseado na psicografia de
Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho, ilustrações e projeto gráfico de Luís Hu Rivas,
96 páginas, 1a. edição, Petit Editora, São Paulo – SP, 2016, na Livraria Mário
Carvalho da Comunhão – R$ 39,90
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O Conselho Diretor da Comunhão Espírita de Brasília reconduziu para novo mandato de quatro
anos o atual presidente Adilson
Mariz de Moraes, e a vice Maria
Luiza Bezerra de Melo.
Para o presidente reeleito, a Comunhão está muito harmonizada.
“Ao longo desses anos, procuramos propiciar um ambiente que
as pessoas se sentissem acolhidas, onde pudessem rever amigos e a se sentirem valorizados.

Prestação de contas
repleta de boas notícias

Presidente
Adilson Mariz de Moraes

coral foi dirigido pela pianista Suzi
Magalhães e os maestros Pedro
Ramirez e Aroldo Junior. “Fomos
muito bem acolhidos, e num clima
de muita satisfação e alegria
cantamos para a diversificada
plateia”, conta a corista Karla
Manuela de Paula.

Durante as férias, a estudante não deixou
de buscar reflexões importantes. ”Eu sei que
a Casa promove centenas de atividades auxiliares para nosso aprimoramento espiritual
e uma delas é a divulgação da Doutrina Espírita pelo Youtube. Particularmente, gosto
de complementar meu aprendizado assistindo as palestras públicas da Comunhão. Para
mim, essa ferramenta é uma extensão do
que aprendo no Esde”. Fica a dica, Priscila.

