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Fraternidade que cura

A edição de dezembro é recomendada pela Diretoria de Assistência Espiritual (DAE) e os livros indicados são:
A Obsessão e suas Máscaras, de Marlene Nobre, médica ginecologista e presidente da Associação Médico-Espírita do Brasil. Marlene é paulista
de Severínia, nasceu em família espírita e iniciou seus trabalhos na Doutrina em Matão, também no interior de São Paulo. Foi casada com o deputado
espírita Freitas Nobre e hoje, aposentada da medicina, dedica sua vida ao espiritismo, através de seus livros e palestras.
Nesse livro, ela condensa quase tudo que o espírito André Luiz escreveu sobre Obsessão em mais de uma dezena de obras. Uma realidade
aparece desse estudo aprofundado: o ser humano coloca muitas máscaras em seu rosto e as suas e as de outros podem levá-lo a atos maléficos
e destrutivos. Muitas máscaras são apavorantes, mas todas, sem exceção, necessitam passar pela purificação da renovação espiritual que só o
Evangelho pode oferecer.
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DAE propõe acolher e aproximar
mais os médiuns da Casa

O segundo livro – Cure-se e Cure pelos Passes –, de Jacob Melo, explica de forma simples e didática os fluidos e o magnetismo do corpo
humano. Explicita o que é o passe, quais são as principais maneiras de se aplicar e as técnicas da terapia. Um verdadeiro manual para o passista e
para quem quer se aprofundar na matéria e na técnica de aplicação de passes.
A terceira obra – A Complexidade da Prática Mediúnica –, do agora brasiliense Waldehir Bezerra de Almeida, traça a linha histórica dos fenômenos
mediúnicos desde a pré-história até o século 20, esmiuçando as bases do conhecimento para sua prática segura. Os detalhes aparentemente
complexos são desmistificados com sensibilidade e as informações necessárias são apresentadas para que a mediunidade seja compreendida e
legitimamente utilizada na seara de Jesus.

A OBSESSÃO E
SUAS MÁSCARAS,
de Marlene Nobre,
13,5 x 21 cm,
245 páginas, 14ª.
Edição, FE Editora
Jornalística Ltda.,
São Paulo/SP,
2012. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 46,00.

A COMPLEXIDADE
DA PRÁTICA
MEDIÚNICA, de
Waldehir Bezerra de
Almeida, 16 x 22,5
cm, 380 páginas, 1ª.
Edição, Federação
Espírita Brasileira
(FEB), Brasília/DF,
2014. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 40,00.

CURE-SE E CURE
PELOS PASSES
– Conhecendo
e utilizando
proveitosamente
nossos potenciais
curativos, de Jacob
Melo, 14 x 21 cm, 459
páginas, Editora Vida
& Saber, 12ª, Edição,
Natal/RN, 2013. Na
Livraria Mário Carvalho
da Comunhão: R$ 55,00.

Cantata de Natal
O coral Elos de Luz apresenta em 13 de
dezembro, às 19h, no auditório Bezerra de
Menezes, a tradicional Cantata de Natal.
Cerca de 30 integrantes compõem o coro
que se dedica a trazer o canto espiritual
como forma de harmonização, paz e
alegria aos frequentadores da Comunhão.
No dia 14, pela manhã, o Elos de Luz levará
essa mesma vibração ao Ambulatório de
Hanseníase (no Hospital Universitário de
Brasília/HUB, na L2 Norte) e, às 19h, se
reúne com outros grupos para a Cantata do
Grande Coro Espírita do Distrito Federal,
na Escola de Música de Brasília, na L2 Sul.

Tratamento
físico-espiritual
e estudos feitos
na Comunhão,
além da prática
do Evangelho no
Lar, têm mudado
a vida de Wesley
Carvalho

Wesley Carvalho, 31 anos,
buscou a Comunhão, há cerca de seis meses,
com um histórico de constantes internações
hospitalares, crise de epilepsia, depressão
intensa e mediunidade aflorada. Esse quadro o
afastou da universidade, do trabalho e da rotina.
Em tratamento físico e espiritual na
Comunhão e aluno do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (Esde), Wesley inaugura uma
nova fase na vida, pois desde pequeno tomava
remédios fortes para controlar a epilepsia.
“Neste tempo de tratamento, comecei a
sentir a melhora. A medicação forte que tomava
desde os sete anos já está a menos da metade
e os sintomas não voltaram. A depressão
melhorou significativamente e já retomei a
faculdade”, comemora o jovem, que em breve
voltará ao trabalho.
Além do tratamento físico-espiritual na
Comunhão, Wesley complementa com leitura de
livros indicados pelo grupo de médiuns, como
também do Evangelho Segundo o Espiritismo,
ao acordar e deitar, e faz o Evangelho no Lar uma
vez na semana. O apoio da família é fundamental.
A mãe, que é católica, o acompanha à Comunhão
e nos estudos do Evangelho.

Com uma nova estrutura física na sala
2001, a Diretoria de Assistência Espiritual
(DAE) propõe alcançar todos os médiuns
com ações que envolvam engajar,
acolher e despertar o que há de melhor
na essência de cada um.
Para Germana Karsten, diretora do
setor responsável pelo intercâmbio
espiritual da Comunhão, “basta abrir as

portas não apenas da sala, mas, também,
da essência daqueles que praticam a
mediunidade. A DAE é de todos, é
uma sala de convivência dos médiuns”,
enfatizou.
O estilo de administração adotado
por ela prima pela gestão compartilhada,
onde todos devem ser ouvidos, motivados
e acolhidos, pois o trabalho mediúnico é

o coração da Casa.

Germana Carsten
(sentada à dir.),
diretora da DAE,
o conselheiro
Nilo Guimarães
(ao centro) e
parte da equipe
que organiza
os trabalhos
de assistência
espiritual da
Comunhão

A diretora visa com esse
novo olhar despertar nos
grupos mediúnicos a ideia de
pertencimento, de estarem
envolvidos,
engajados
amorosamente entre si e com
a DAE. “É uma forma de combater o
isolacionismo”, explica Germana.

Principais atividades da DAE:
Passe III
Passe I
• no salão Bezerra de Menezes
• de revigoramento e revitalização das
energias espirituais

• atendimento individual
• com indicação dos dirigentes do Passe II,
após um longo período de tratamento,
havendo percepção de que a causa do
comprometimento espiritual demanda
acompanhamento específico devido à sua
intensidade, emocional e psíquica

Desobsessão
Passe II
• com indicação dos atendentes fraternos
após conversa nas cabines individuais
• para
tratamento
devido
ao
comprometimento espiritual oriundo de
causas diversas

• grupos mediúnicos com estudo em
torno da desobsessão e posterior
atendimento de irmãos desencarnados
em situação de sofrimento, ódio e
perseguição dos desafetos encarnados
• por meio do diálogo fraterno e amoroso,
viabilizado por um médium psicofônico,
os desencarnados são encaminhados
para tratamento nos postos de socorro
em torno da Terra

Educação da Mediunidade
• grupos formados de um núcleo de médiuns
experientes na prática da mediunidade
em suas diversas faculdades sensitivas,
prontos para receberem novos médiuns
formados pelo Estudo Sistematizado da
Mediunidade (Esme)
• o objetivo é o amadurecimento do
médium no intercâmbio mediúnico

Tratamento Físico-Espiritual
• grupos que atendem nas salas André
Luiz e Chico Xavier
• para o restabelecimento da saúde física,
emocional e psíquica

Diretoria vai criar cursos de capacitação

A palestra de Divaldo Franco na Comunhão, feita em 8 de novembro como uma das
atividades do Movimento Você e a Paz, lotou não somente o auditório Bezerra de
Menezes, mas também muitas salas de estudo e outros espaços da Casa. Compuseram a
mesa principal do evento Antônio Cesar Perri, presidente da Federação Espírita Brasileira
(FEB), Adilson Mariz de Moraes, presidente da Comunhão, o orador espírita Raul Teixeira e
a vice-presidente da Comunhão, Maria Luiza Bezerra. O coral Elos de Luz marcou presença
na harmonização, que foi precedida de uma sessão de autógrafos de Divaldo e Raul.

Em 2015, a DAE vai colocar em prática
o Plano de Recapacitação (PR-DAE), para
motivarmédiunsedirigentesdaComunhão
a se atualizarem e aperfeiçoarem por
meio de cursos, seminários, oficinas e
workshops.
Realidade na Comunhão há décadas, os grupos de tratamento físico-espiritual das salas
André Luiz e Chico Xavier funcionam todos os dias às 16h, 18h e 20h. Nas quintas-feiras, às
7h30 e 10h, e, no sábado, às 10h.

As atividades serão voltadas para as
áreas de educação da mediunidade,
passes, desobsessão e tratamento físico,
bem como outros temas direcionados às

atividades mediúnicas.

Segundo Germana Karsten, diretora
da DAE, serão indicados também livros
de reconhecidos pesquisadores espíritas
lançados recentemente, tanto para
oxigenar o conhecimento como para
incorporar outros paradigmas.
Em relação ao atendimento, será
feito um levantamento – Mural das

Necessidades – em que serão divulgados
novos horários e grupos de trabalhos das
atividades da DAE para a população.
A intenção é proporcionar um melhor
aproveitamento e redistribuição de salas
para agilizar e descentralizar o serviço.
“Hoje temos tanto médiuns como
pessoas que podem vir pela manhã ou
à tarde para o atendimento”, explica
Germana.

