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ACS lança novos produtos
Neste mês de agosto, o
Jornal Mural, um dos produtos
mais visíveis da Assessoria de
Comunicação Social (ACS) da
Comunhão, completa dois
anos. Com textos curtos e
informativos, para prender a
atenção do freqüentador da
Casa, o jornal mensal trata de
assuntos importantes para a
instituição e a doutrina espírita
em geral.
A partir do Jornal Mural, a
ACS voltou a funcionar a pleno
vapor. A assessoria iniciou seus
trabalhos há mais de dez anos,
interrompidos com o fim da
edição mensal do Jornal
Libertação. Um dos projetos da
ACS é retomar a produção dessa
publicação em edições especiais,
enfocando, por exemplo, o
cinquentenário da Comunhão,
além de organizar melhor sua
distribuição dentro e fora da
instituição.
Atualmente existem outros
produtos da ACS, entre eles um
que pode ser facilmente notado
pelo público: as peças
publicitárias. Os especialistas em
propaganda e marketing da
equipe produzem banners,
folhetos e cartazes a pedido das
diretorias da Comunhão para
divulgar, dentro e fora da Casa,

temática espiritualista. A
ferramenta do mundo virtual
tem um espaço para
comentários, onde as pessoas
podem fazer sugestões e
críticas.
Novos projetos

Grupos das fases 2C e 2D, voluntários e moradores

palestras e projetos especiais,
seminários e outros eventos.
Para os espíritas e outros
interessados na doutrina que
navegam na internet há o blog
produzido pela assessoria. A partir
do site da Comunhão
(www.comunhaoespirita.org.br), o
internauta clica em uma das
últimas notícias e é
direcionado para o blog, que traz
matérias sobre os eventos da Casa e
também de outras organizações
espíritas, além de notícias de
interesse da doutrina, como a
votação de projetos de lei sobre a
legalização do aborto e filmes com

Foto do Sionei
Grupos das fases 2C e 2D, voluntários e moradores

A ACS deve iniciar em breve
um trabalho de assessoria de
comunicação, fornecendo aos
veículos de mídia informações
sobre eventos especiais e
atividades rotineiras da
Comunhão. A equipe que
cuidará desse novo projeto
também será responsável por
fazer o contato entre jornalistas e
diretores da Casa.
O treinamento de mídia é
outra novidade que está nos
planos da assessoria. A intenção
é reunir os responsáveis pela
Comunhão para explicar os
prazos e o funcionamento da
ACS a fim de que as demandas
da Casa na área de comunicação
sejam bem atendidas. O
treinamento vai estender-se
ainda a outras casas espíritas,
com a transmissão da
experiência da equipe da
assessoria para que sejam
implantados outros grupos com
a mesma função nesses locais.
Outra novidade é o boletim
eletrônico, que tem uma previsão
inicial de ser enviado
quinzenalmente via email para os
associados da Comunhão, por
exemplo, alunos do Estudo
Sistematizado da Doutrina
Espírita (Esde), e outras casas
espíritas. A idéia é reunir
chamadas das principais
matérias veiculadas no blog,
atraindo o internauta para a
leitura dos outros textos a partir
do site da Comunhão.

Comunhão faz parceria com a TV Cei P r o j e t o B o a N o v a
vivo, pela internet.
Palestras, peças de teatros, eventos
Já o supervisor da TV CEI, Luiz Hu,
especiais e demais atividades da
explica que a partir de agosto,
Comunhão passarão a ser
passarão a ser transmitidas
transmitidos pela TV CEI a partir
ao vivo as palestras
de agosto. O presidente da
públicas que forem do
Comunhão, Durval Moraes
interesse da emissora,
de Castro, vai assinar um
aos sábados, às 19h.
convênio com a emissora,
A primeira
que é veiculada para todo
transmissão foi no dia
o mundo por meio de oito
1º de agosto.
canais, disponíveis pelo
“Qualquer pessoa, de
site www.tvcei.com, e
qualquer lugar do
também por TV digital,
mundo, vai poder
com a aquisição de um
entrar na internet e
receptor especial.
assistir a palestra da
A primeira etapa do
Comunhão e depois, se
convênio, segundo
quiser, fazer algum
Durval, foi a instalação de
comentário pelo nosso
uma antena, que
chat”, explica o
possibilitou à Comunhão
responsável
receber imagens via
pela TV.
satélite da TV. A
Segundo
transmissão piloto,
Luiz Hu, o
pela internet, foi
objetivo é
realizada no dia
disponibilizar
26 de julho, com a
veiculação da aula inaugural do Estudo mais espaço e dias para a Comunhão na
Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde), ao programação da TV CEI.

Plano de Ação é criado para reforçar
valores na instituição
A fim de superar desafios, a
Comunhão criou um Plano de Ação que
será inserido e executado até o ano de
2011.
Esse plano consiste em um conjunto
de atitudes concretas que respondam
imediatamente às deficiências
identificadas na Casa.
A idéia é unir forças para disciplinar
e compatibilizar ações que propiciem
a sistematização e aperfeiçoamento

do centro.
De acordo com o consultor de
planejamento estratégico da
Comunhão, Roberto Horta, a difusão do
projeto e a participação de todos é peça
fundamental para a concretização do
plano.
“É imprescindível para o sucesso do
Plano de Ação a divulgação e o
engajamento de colaboradores e
assistidos pela Casa”, enfatiza.

Aula inaugural da DED

Grupos das fases 2C e 2D, voluntários e moradores da Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (FALE)

A aula inaugural da Diretoria de Estudos
Doutrinários (DED) aconteceu no último
Domingo de julho, no auditório Bezerra de
Menezes. Além de ter sido transmitida pela TV
CEI, contou com a apresentação da peça “Jesus
trabalha usando as nossas mãos”.
A idéia da peça surgiu de um projeto de ação
social entre a DED e a Diretoria de Promoção
Social (DPS) – órgãos da Comunhão – a fim de
inserir os novos alunos do Estudo Sistematizado

da Doutrina Espírita (Esde) em diversos trabalhos
voluntários.
Segundo Aline Marques colaboradora do
projeto, o intuito é criar uma “força tarefa” entre
alunos e a DPS. “Despertar nos alunos a
necessidade de ajudar o próximo é essencial para
a vida cristã” explica Aline. Como de costume, a
aula foi aberta ao público da Comunhão e
demais pessoas interessadas na temática
espírita.

A última versão do Projeto Boa Nova,
em 26 de julho, teve por tema a “Solidão”,
assunto abordado pelo facilitador
Roberto Castro. Realizado pela Diretoria
de Atendimento e Orientação (DAO) –
Divisão de Atendimento Específico (DIAE)
– o Boa Nova tem o intuito de discutir sob
um enfoque espírita desafios
relacionados a problemas emocionais e
psicológicos.
No último domingo de cada mês, a DAO
e a DIAE expõem o tema e instigam os
participantes para uma reflexão. O Boa
Nova se pauta pelo diferencial de permitir
que os participantes façam uma avaliação
periódica dos encontros. Segundo Lisieux
Bitencourt, diretora da DAO, essa é uma
novidade que estimula os alunos. “A
intenção de avaliar as reuniões possibilita
um crescente aperfeiçoamento”, afirma.

Psicografia
Meus irmãos,
A convivência diária é um desafio,
e num grupo mediúnico, com os
sentimentos nossos e de nossos
irmãos desencarnados à flor da pele, a
situação é mais crítica. Por isto, é
importante que tenhamos os ânimos
calmos. É salutar discutir as idéias da
Doutrina, mas só o Pai Amado é o
dono da Verdade. Portanto, tenhamos
em mente que qualquer discussão é
salutar, mas dentro de parâmetros
aceitáveis da boa convivência. Não
estamos falando somente do que é
verbalizado, mas principalmente do
que pensamos e não revelamos
durante estas discussões.
Vigilância e estudo estão sempre
de mãos dadas para o bem-viver.
Como santos não somos, coloquemos
obstáculos intransponíveis diante de
pensamentos menos afortunados em
relação ao nosso próximo. Aceitem as
opiniões. É meritório ter
condescendência e obrigatório ter
solidariedade. Não esqueçam que, ao
adentrar esta sala, irmãozinhos
desesperados cá se encontram. Por
isto, os pensamentos menos
amorosos são, nos desencarnados,
aguilhões que só somam aos
sofrimentos já contraídos pelos
embates anteriores. Rogo-lhes que
tenham mais vigilância e amor em
seus corações nessa hora de encontro
fraterno.
Com amor e carinho, da amiga em
Jesus,

Estante Espírita
Neste mês de agosto, nosso tema é Comunicação/Divulgação no universo espírita. Por isso, além dos
livros codificadores da doutrina, como O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho
segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese, já comentados nesta seção, estamos indicando
várias obras que são na realidade as grandes difusoras da doutrina a espíritas e não espíritas. Boa
leitura!

O que é o Espiritismo
Escrito por Allan Kardec, o volume apresenta noções
elementares do mundo invisível pela manifestação dos
espíritos com o resumo dos princípios da doutrina e resposta às
principais objeções ao espiritismo. Faz parte da publicação
uma biografia de Hipolyte Léon Denizard Rivail, o verdadeiro
nome de Allan Kardec, além de um capítulo sobre O que é o
Espiritismo – em forma de perguntas e respostas. Outro
capítulo aborda sobre Noções Elementares do Espiritismo (em
104 temas) e um último sobre Solução de alguns problemas
pela Doutrina Espírita, com 57 itens. Livro fundamental
voltado para não espíritas e espíritas que queiram ter maior
conhecimento da doutrina, baseado nos princípios do
pentateuco, os cinco livros básicos da codificação do
espiritismo.
O QUE É O ESPIRITISMO – de Allan Kardec, FEB – Federação
Espírita Brasileira, Rio de Janeiro – RJ, 2007, 264 páginas, na
Livraria da Comunhão a R$ 14,00.

FEB reedita a Revista Espírita

No ano passado, a Federação Espírita Brasileira (FEB) resolveu editar todos os números da
Revista Espírita publicados na França por Allan Kardec, de janeiro de 1858 a 1869, em
comemoração aos 150 anos do primeiro número da edição. As revistas foram agrupadas em 12
volumes de livros, mais um de Índice Geral, onde estão arrolados todos os assuntos tratados
durante a circulação da publicação, em ordem alfabética, com indicação da edição, data,
número e página do exemplar. Trata-se de excelente material que contribuiu e vem contribuindo
para a difusão do espiritismo no mundo, a todos que têm curiosidade sobre a doutrina e também
para os espíritas aprimorarem seus conhecimentos.
REVISTA ESPÍRITA – 13 volumes, números de 1858 a 1869, coordenação de Geraldo Campetti
Sobrinho, Editora FEB – Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro – RJ, 2008, na Livraria da
Comunhão, ao preço médio de R$ 32,00 cada exemplar

Outras revistas indicadas
REFORMADOR – Revista de Espiritismo Cristão – FEB –
Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro – RJ,
edições mensais, 44 páginas, na Livraria da
Comunhão a R$ 5,00 o exemplar.

Pelo espírito Eunice Weaver
Recebida no Grupo Anita Borela em
19 de maio, de 2005

agenda de palestras, notícias do meio espírita, publicações, acesse o site da Comunhão: www.comunhaoespirita.org.br

REVISTA INTERNACIONAL DE ESPIRITISMO – Casa
Editora O Clarim, Matão – SP, edições mensais, 56
páginas, na Livraria da Comunhão a R$ 5,00 o
exemplar.

