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Estante Espírita
Em abril, a Estante Espírita indica duas obras do médium e orador Divaldo Pereira Franco.
Além da Morte, pelo espírito Otília Gonçalves, traz em forma romanceada os momentos do seu desencarne e as ações ocorridas com
seu espírito nos primeiros momentos no plano espiritual. A autora não pretendeu com essa obra apresentar novidades, mas sim dirigir um
grito de alerta para os que irão certamente viver experiência semelhante. “Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes ou o
expurgar sem remissão nas zonas infernais, é pura e simplesmente, começar a viver...”.
Divaldo Franco, que psicografou a obra, é muito conhecido no Brasil e no exterior por palestras e livros, com mais de trezentos títulos
e aproximadamente dez milhões de exemplares vendidos, todos com renda para a Mansão do Caminho, trabalho de assistência a milhares
de pessoas carentes.
O segundo livro, Divaldo Franco, é uma biograﬁa. Embora o médium seja personalidade famosa no movimento espírita brasileiro,
curiosamente, sua vida e suas obras ainda não são conhecidas entre os que têm pouco contato com a Doutrina Espírita.
A autora Ana Cláudia Landi é historiadora pela Universidade de São Paulo e está nesse projeto desde 2012, quando resolveu escrever
o livro. O título já está na lista dos mais vendidos em várias praças brasileiras. Uma obra imperdível para aqueles que pretendem conhecer
o trabalho desse grande benfeitor do espiritismo.
ALÉM DA MORTE –
pelo espírito Otília
Gonçalves, psicografado
por Divaldo Pereira
Franco, 14cm x 21cm,
256 páginas, 14ª
edição, Livraria Espírita
Alvorada, Salvador (BA),
2014. Na Livraria Mário
Carvalho da Comunhão:
R$ 30,00.

DIVALDO FRANCO,
A trajetória de um
dos maiores médiuns
de todos os tempos,
de Ana Landi, 16cm
x 23cm, 302 páginas,
1ª edição, Bella
Editora, São Paulo
(SP), 2015. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 39,90.

Primeira fase do Plano de Recapacitação:
para dirigentes e substitutos
Para alinhar conhecimentos
doutrinários e aprimorar a
qualidade da prática mediúnica,
a Diretoria de Assistência
Espiritual (DAE) está divulgando
o cronograma dos encontros
do Plano de Recapacitação (PRDAE). Nesta primeira fase, em
2015, o PR-DAE contemplará
os dirigentes e substitutos
e, numa segunda, fase todos
os demais trabalhadores dos
grupos mediúnicos.

Modalidade
Aperfeiçoamento para Dirigentes e Substitutos de Passe II e III

Data início /
Data ﬁnal

Dia / Sala / Horário

08/05 a 03/07

Sexta
Sala 203
19h às 22h
Sexta

Aperfeiçoamento
para Dirigentes e Substitutos da
Educação da Mediunidade
Aperfeiçoamento para Dirigentes e Substitutos do Passe I

31/07 a 25/09

Sala 203
19h às 22h
Sábado

01/08 a 26/09

Aperfeiçoamento para Dirigentes e Substitutos dos Grupos de
Desobsessão

Sala 203
15h às 18h
Sexta

O PR-DAE possibilitará
02/10 a 27/11
Sala 203
ao
trabalhador
reavaliar
19h às 22h
procedimentos,
debater
Sábado
Aperfeiçoamento
para
estudos, casos, e sugerir
Sala 203
Dirigentes e Substitutos
03/10 a 28/11
ações adequadas à boa
do Tratamento Espiritual Salas
9h às 12h
prática mediúnica. Será um
André Luiz e Chico Xavier
encontro onde o patrimônio
de experiências servirá de
instrumento valioso para o aproveitamento
estarão em evidência para debate.
daqueles que perseveram na vinha de
Veja na tabela acima o cronograma
Jesus.
que estabelece o início e o término dos
A literatura espírita será fonte de
encontros. Serão 27 horas distribuídas
estudos durante o desenvolvimento
em temas ministrados uma vez por
das aulas. Assuntos como desobsessão,
semana. Inscrições na DAE, sala 200. Mais
mediunidade, passe e práticas mediúnicas
informações: 3048-1830 e 3048-1831.

Campanha do
Agasalho
A Comunhão desenvolve diferentes
projetos de promoção social. Entre eles,
atende 150 famílias em situação de
vulnerabilidade e apoia 55 instituições que
acolhem pessoas carentes. Com o inverno
chegando, é grande a necessidade de
agasalhos para esses grupos.
A maioria das famílias atendidas é
numerosa e possui integrantes em idades
variadas: de bebês a idosos. Se você tem
agasalhos em bom estado de conservação
e higienização, ajude-nos a aquecer quem
precisa. Uma doação feita com afeição e zelo
é recebida com alegria e eleva a autoestima
e a dignidade da pessoa beneﬁciada.
Aqueles que podem e querem colaborar
devem entregar os agasalhos no Almoxarifado
da Auta de Souza, ao lado do Salão Bezerra
de Menezes, de segunda à sexta-feira entre
9h e 21h30 e, aos sábados, pela manhã. A
campanha vai até o dia 30 de maio. A doação
é um ato de amor e carinho. Colabore!

Projeto Vida
O Projeto Vida promoveu em 22 de março
a palestra de apresentação do sétimo
passo do “Método Aceitar: Reeducação”.
O evento fechou o calendário de 2014,
quando o tema foi “Uma Jornada Evolutiva
em Sete Passos”. Segundo Neuza Zapponi,
“a ﬁnalidade das temáticas é fornecer
conhecimentos e recursos à transformação
pessoal dos participantes”. Os vídeos dos
seis primeiros passos estão disponíveis
no site: www.comunhaoespirita.org.br (TV
WEB). A edição referente ao sétimo passo
será disponibilizada ao público em breve,
assim como o calendário de palestras de
2015.

Elos de Luz tem
vaga para regente
O coral Elos de Luz convida regentes
voluntários dispostos a servir por
meio da música, para dirigir ensaios
e apresentações. O objetivo desse
trabalho é harmonizar o ambiente e
levar amor por meio das vibrações
musicais. Os ensaios acontecem todos
os sábados, a partir das 14h30, no salão
de música, primeiro andar, saída da sala
de passes. Informações no local ou com
a coordenadora, Iara Paiva, pelo email
iara.paivadft@hotmail.com
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Quadro de associados tem
três categorias distintas
Fundadores são os associados
que participaram dos primeiros
momentos do centro e assinaram a
ata de fundação. Hoje são apenas
três: Dálio Ribeiro de Mendonça, Irene
Marins de Souza Carvalho e Erasmo
Cravo. “Essa é uma justa homenagem
àqueles que idealizaram e construíram
a Comunhão”, destaca Adilson Mariz,
presidente da Comunhão.
Votantes são os associados que, além
da contribuição ﬁnanceira, atendem a
pelo menos um dos seguintes critérios:
ser associado fundador; ter exercido
cargo no conselho diretor, no conselho
ﬁscal ou na antiga diretoria executiva;
ser dirigente de grupo de estudo ou
grupo mediúnico por mais de cinco
anos ou ser médium participante das
reuniões mediúnicas há mais de dez
anos consecutivos.
“Cumprindo a um desses requisitos,
o associado contribuinte poderá ser
convidado por membros do conselho
diretor para compor o quadro de
associados votantes”, explica o
presidente.
Os contribuintes são os associados
que apoiam ﬁnanceiramente a
Comunhão, de forma regular e mensal.
“Eu me sinto realizada e muito feliz porque
abracei a Doutrina Espírita há mais de 50 anos.
São muitos anos de trabalho na Comunhão,
sempre ao lado do meu marido Mário Carvalho e dos outros fundadores. É uma Casa
ímpar em atendimento, em solidariedade, em
caridade, sempre atendendo aos que sofrem.”

A Assembleia Geral
Ordinária (AGO),
a Presidência, o
Conselho Diretor, as
diretorias e assessorias
são as instâncias de
diretivas da Comunhão

Adilson
Mariz
destaca
que
atualmente são mais de 8 mil
contribuintes registrados; desses, 2,8
mil estão inadimplentes; 3,2 mil doam
esporadicamente 2 mil estão em dia
com a mensalidade. O valor é deﬁnido
livremente pelo associado.

“Essa contribuição é fundamental.
Se tivéssemos, hoje, cerca de cinco mil
associados contribuindo regularmente
com um valor médio de 50 reais, por
exemplo, a Casa se manteria com
muito mais tranquilidade”, aﬁrma o
presidente.

“Acredito que minha contribuição pode ajudar a fazer o bem, pode minimizar o sofrimento de outras pessoas. Isso é o que me
estimula”

“Eu me sinto muito comprometida com o
crescimento qualiﬁcado e continuado da Comunhão. Responsabilidade e amor, isso é o
que sinto”

Denise Monteiro - associada contribuinte

Andréa Guimarães - associada votante

Irene Carvalho - associada fundadora

Feira de artesanato
A Comunhão realiza, em 2 de maio, a primeira Feira de Artesanato de 2015. Os visitantes e
frequentadores da Casa podem adquirir bijuterias, panos de pratos, cobre alimentos, bate
mão, caixas decorativas, entre outros itens confeccionados por voluntárias participantes
da Oﬁcina do Artesão. A renda da venda dos produtos será revertida para os trabalhos de
assistência da Comunhão. A feira funcionará das 14h às 20h no saguão principal da Casa.

Leia mais no blog
O Mensageiro

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

