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Rádio Web divulga grandes
nomes do espiritismo
Os ouvintes da Rádio-WebComunhão terão mais um
motivo para grudarem os
ouvidos na emissora: o
programa “Grandes Nomes do
Espiritismo”, que será levado ao
ar sempre no último domingo de
cada mês, às 9h. Ainda sem data
certa para ter início, a produção
objetiva apresentar breves biografias de personalidades da história espírita brasileira e mundial.
Segundo Marcelo Perrone, criador do “Grandes Nomes do Espiritismo”, o tom do programa será o de
alguém que conta a história de uma pessoa e seu tempo, o que fez na vida, como conheceu a doutrina dos
espíritos e que marcas deixou para aqueles que vieram depois. “Entendo que o programa seja uma
diversão instrutiva. A melhor forma de entretenimento que poderíamos ter, a que entretém ensinando,
mostrando o exemplo de pessoas que dedicaram a vida para tornar este nosso mundo um pouco
melhor”, afirma Marcelo.
Os seis primeiros programas já estão prontos. Serão sobre Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Auta de
Souza, Maria O’Neill, Batuíra e José Petitinga, com apresentação de dois locutores: Fernando Toledo e
Sandra do Nascimento Maria. “Estou entrando com a voz, mas também aprendendo com esse material. É
uma oportunidade de colaborar com a doutrina e, ao mesmo tempo, servir”, afirma Fernando Toledo.
Sugestões, críticas e comentários sobre o programa podem ser enviadas para o e mail
grandesnomesdoespiritismo@gmail.com

“Tive oportunidade, sou voluntária” Mensagem
Há oito meses, Ana Maria Soares de
Souza estava de partida de Brasília.
Retornaria a Recife. Na capital, a solidão
das ruas sem esquinas, as edificações,
tudo causava sensação de hostilidade.
A tristeza aumentava dia a dia. Pais,
irmãos e amigos da terra natal, ouviam
queixas de solidão e a incentivavam a
voltar o mais rápido possível.
Nesse quadro de desesperança,
conheceu a Comunhão Espírita. Em um
dia nublado e quente, Ana Maria entra
na sala da Diretoria de Promoção Social
e encontra Bete, voluntária que a ouve
pacientemente. Além de profunda
tristeza, um enjôo incomodava Ana
havia dias. Quase às lágrimas, solicita
indicação para exercer atividade
solidária e, depois de desfiar seu drama
pessoal, solicita a Bete alocação em um
dos grupos de dependência química,
onde julga contribuir melhor.
Bete ouve atentamente e recebe plano
diferente da Espiritualidade Maior. Destina a
Ana a narrativa de histórias para enfermos.
Mas Bete primeiro precisa tratar a
voluntária. Acomoda-a confortavelmente
em uma cadeira e aplica um passe com
calma e confiança. Ao receber o ato de
bondade espiritual, a tristeza e o enjôo
abandonam Ana Maria que, no mesmo dia,
assiste palestras e faz matrícula no Estudo

Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde).
Transformação
Ana passou por profunda
transformação. “Com trabalho voluntário,
parei de supervalorizar problemas e passei
a confiar em solução na hora certa.
Aprendi ainda a cultivar a tolerância”, fala
com confiança e alegria. Ela conta histórias
para crianças e adultos no Hospital de Base
e acredita que aprende mais do que
ensina. “Os textos têm conteúdo moral e
os pacientes contribuem”. Ana conta que
certa vez um homem, ao terminar a
narrativa sobre a raiva, faz o seguinte
comentário: “se raiva fosse bom, os cães
não seriam vacinados”.
A voluntária acredita que, “embora o
mundo seja de provas e expiações, há
muita gente querendo fazer o bem” e diz
que os problemas diminuem quando o
voluntário acolhe o próximo com amor.
“Toda vez que chego para trabalhar no
Hospital, saio com aprendizado. Passo a
considerar diminutos meus problemas e
me sinto feliz em possuir todos os sentidos
para dar o melhor de mim. Muitas vezes,
aquilo que temos e damos pouco valor é o
quanto o outro necessita”, observa. Para
Ana Maria, “atividade voluntária não é
trabalho e sim oportunidade que a
Espiritualidade Maior nos contempla” diz,
emocionada.

Matrículas para cursos começam
dia 20 de janeiro
Se você tem interesse nos cursos
oferecidos pela Comunhão, preste
atenção no calendário para 2014.
 Matrículas: de 20 de janeiro a 8 de
fevereiro
 Aula inaugural: 16 de fevereiro
 Final do primeiro semestre: 28 de
junho
 Segundo semestre: de 3 de agosto a
6 de dezembro
 Cursos oferecidos pela Comunhão:
 Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (Esde) – sete fases – e o Esde
Mocidade
 Estudo Aprofundado da Doutrina
Espírita (Esade) – seis turmas
 Processo de Adaptação à Doutrina
Espírita (Pades) – quatro turmas
 Ensino a Distância da Doutrina
Espírita (EAD) – curso específico
disponível no site da Comunhão
destinado ao estudo do Evangelho
Segundo o Espiritismo
Também é possível aproveitar cursos
feitos em outras casas espíritas, para
não precisar fazer o Esde do início.
Segundo o responsável pela Diretoria de
Estudos Doutrinários (DED), Armando
Soares de Moura, basta trazer uma
declaração com o curso realizado e o

respectivo programa ou fazer um teste
de reclassificação. Para mais
informações, o telefone da DED é 30481801.
Cartilha
A DED tem uma cartilha com todas as
informações relevantes para os que
desejam fazer matrículas em uma das
fases do Esde. O material pode ser
acessado pelo site da Comunhão em:
Atividades/Formação/ Estudo
Sistematizado/Esde.
Evangelização
Na Evangelização, as aulas
recomeçam no dia 8 de março. As
matrículas começam em 15 de fevereiro
e permanecem abertas durante o ano
inteiro, mas somente aos sábados. Em
fevereiro, elas poderão ser feitas das
15h15 às 16h30 e, a partir de 8 de
março, das 14h15 às 16h15. Os alunos
que tiverem frequência regular têm a
matrícula renovada automaticamente.
As aulas da infância (de 4 a 14 anos)
são ministradas em dois turnos: das
14h30 às 15h30 e das 15h45 às 16h45.
Para a turma da juventude (15 a 18
anos), as aulas vão das 14h30 às 16h45,
sendo um período de aulas e outro de
atividades práticas..

E nem era noite...
E os sussurros da treva que se
aproximava
Enregelecia as impressões do que
anunciava.
E o medo
Do que não se via
Fez morada no ser, que não sabia,
Que por esse medo vivia e na vida se
movia.
Razões para temer nós temos todo dia.
E das razões para confiar?
O Evangelho anuncia;
A literatura enuncia...
Mas quem de nós se apropria?
Para aquele que tem fé
O que a noite prenuncia
É o alvorecer de um novo dia.
Acolhe o teu medo,
Real ou irreal,
Com fé e galhardia.
És maior que o que te ameaça.
És herdeiro do divino. Confia!

Estante Espírita
O leitor verá neste primeiro livro – Saúde Espiritual – que é comum na cultura
ocidental vivermos quase sempre procurando combater as doenças. São inúmeros
remédios, farmácias, hospitais equipados com alta tecnologia para diagnósticos e
tratamentos existentes. Por meio deles, buscamos nos libertar dos nossos males mas
continuamos doentes e mais ansiosos pela cura. É um círculo vicioso: saímos de uma
doença e outra surge.
Em uma abordagem profunda, querer se livrar da doença não significa a mesma
coisa que buscar a saúde. Não é possível nos livrarmos das doenças de fora para dentro.
A causa das doenças, tanto as mentais quanto as físicas, está no espírito doente que
ainda somos. Portanto, somente uma ação visando à saúde espiritual nos libertará
definitivamente das doenças que, em si mesmas, são caminhos para a conquista da
saúde do espírito.
A segunda obra – Saúde e Espiritualidade – reúne 22 artigos de médicos abordando
diversas doenças e relacionando-as com a visão espiritualista. Os autores são
profissionais de várias especialidades, de diversas regiões do país, muitos dos quais são
também professores, imbuídos do desejo de contribuir para uma melhor compreensão
da saúde integral do ser humano.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) apregoa uma assistência à saúde mais
humanizada que inclui a espiritualidade no conceito fundamental de saúde. Esse ato
rompeu as barreiras educacionais no mundo inteiro e abriu uma janela de esperança
para a verdadeira integração entre saúde e espiritualidade.
O terceiro livro – Doenças ou transtornos espirituais? – é o resultado de um
seminário realizado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais (AMEMG). A
edição permite a visão de doenças como epilepsia, tuberculose, psicoses, histeria e
depressão em diversas abordagens como psicológica, médico-espírita e espírita. O
prefácio é do espírito Bezerra de Menezes.

SAÚDE ESPIRITUAL, de Alírio de
Cerqueira Filho, 14cmx21cm, 275
páginas, 1ª edição, 6ª impressão,
editora Bezerra de Menezes,
Santo André/SP, 2005. Na Livraria
Mário Carvalho, da Comunhão: R$
29,90.

Mergulha nessa noite
E verás com alegria:
Que sem amparo não estás,
Uma luz te alumia.
E a luz vem de Deus, e de Jesus,
O teu guia.
Sem amparo não estás,
Uma luz te alumia.
E a luz vem para ti.
Faz da tua fé o teu guia.
Mensagem recebida em 12/11/2013 no
Grupo Joana Angélica de Jesus pelo
médium Arthur Souza

Programação de fim de ano

No dia 15 de novembro, a Comunhão promoveu o Cine Debate
sobre o filme Irmão Sol Irmã Lua. A obra de Franco Zeffirelli foi
analisada por dirigentes espíritas no salão Bezerra de Menezes.

Cerca de 170 voluntários reuniram-se nos dias 9 e 10 de novembro,
na Comunhão, para a produção da pomada Vovô Pedro em clima de
oração e trabalho, totalizando 50 mil potinhos a serem distribuídos.

SAÚDE E ESPIRITUALIDADE – Uma
nova visão da Medicina, de Mauro
Ivan Salgado e Gilson Freire,
15,5cmx23cm, 478 páginas, 1ª
edição, editora INEDE, Belo
Horizonte/MG, 2008. Na Livraria
Mário Carvalho, da Comunhão: R$
40,00

Anote na sua agenda, tablet,
smartphone ou celular. A programação
de fim de ano da Comunhão Espirita de
Brasilia já está pronta e foi preparada,
com muito carinho, para propiciar a
integração e o crescimento espiritual e
pessoal dos frequentadores da Casa.
Participe!
No dia 14 de dezembro, sábado, às
19h, o "Coral Elos de Luz da Comunhão
Espírita de Brasília" apresentará a
Cantata de Natal.
No dia 31 de dezembro a palestra
especial de fim de ano, cujo tema será
"Reflexões", será proferida pelo orador
Edmar Jorge de Almeida.
Atenção aos horários especiais: dias 24
e 31 de dezembro as palestras serão
antecipadas para as 19h.

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

DOENÇAS OU TRANSTORNOS
ESPIRITUAIS?, organizado por
Roberto Lúcio Vieira de Souza,
com artigos de Osvaldo Hely
Moreira, Divaldo Pereira Franco,
Lígia Maria Pompeu Dutra, Jaider
Rodrigues de Paulo e Maria
Aparecida Leão Ramos,
15,5cmx23cm, 187 páginas, 1ª
reedição, 3ª reimpressão, AME
editora, Belo Horizonte /MG,
2013. Na Livraria Mário Carvalho,
da Comunhão: R$ 35,00.

