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RETROSPECTIVA 2007

Comunhão comemora aniversário com atividade "festiva"
O aniversário de 46 anos de existência da
Comunhão, em 16 de janeiro, será
comemorado com uma atividade com caráter
"festivo", de acordo com a proposta da
direção geral da Casa, que agendou uma
palestra permeada por depoimentos e de
números musicais. O evento está marcado
para as 20 horas, no Salão Bezerra de
Menezes, inicialmente com a palestra de
Neuza Nalon, que vai abordar o tema "a casa
espírita em nossas vidas", ao longo de trinta
minutos.
Em seguida, serão ouvidos os depoimentos
de Gil Braga, Alaciel Almeida e Heloisa
Magalhães, na condição de trabalhadores
que têm anos de participação nas vários

trabalhos do centro. Entre as falas, o público
será brindado por interpretações musicais,
especialmente escolhidas para marcar a data.
A Comunhão foi inaugurada em 1961, por
Benoni Baptista Braga, Dálio Mendonça,
Jayme Miranda, Hilpert Viana, Roberto Beck,
Emília Pereira, Mário Carvalho e Irene
Carvalho. Antes de ter como sede o atual
prédio, ocupou uma residência na Av. W-3 Sul
quadra 712 bloco D casa 46 e em seguida a
antiga Casa do Barata (W3 Sul – 506). O
primeiro presidente foi Dálio Mendonça
(gestão de um ano e meio), depois substituído
pelo vice Benoni Baptista. A gestão posterior
teve Benoni Baptista como presidente e Mário
Carvalho como vice-presidente.

2

1

3

Relacionamentos afetivos angustiantes, com
Gilda Coqueiro
11 de janeiro, 20h
Auto-conhecimento para reforma íntima,
com Ivo Rolim
12 de janeiro, 19h
Os laços de família, com Célia Apolinário
13 de janeiro, 18h
Pondera sempre, com Maria Alice Prata
14 de janeiro, 18h
Há muitas moradas na casa do meu pai, com
Anete Vidal
15 de janeiro, 8h
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Se quiseres, com Paulo Sérgio
16 de dezembro, 18h
Liberdade e consciência, com Antônio José
17 de janeiro, 20h
A indulgência, com Jackson Moura
18 de janeiro, 15h
A verdadeira prosperidade, com Sinelza
19 de janeiro, 17h20
A fé, mãe da esperança e da caridade, com
Laerte
20 de janeiro, 18h
A melancolia, com Carla Sá
21 de janeiro, 14h45
Justiça nas aflições, com Ivo Rolim
22 de janeiro, 8h
Faculdade morais e intelectuais, com Neyde
Paiva
23 de janeiro, 20h
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Irene Carvalho lança nova edição La Fontaine e o comportamento humano
de livro mediúnico
No dia 19 de janeiro, sábado, às 19h, a
Comunhão promove o lançamento da nova
edição do livro Amanhã será outro dia, do
espírito de Franco Leal, psicografado por Irene
Carvalho – uma das fundadoras do centro e
efusiva autora de peças de teatro.
Trata-se de um romance passado em Milão, na
Itália, que narra a história de Octavio Cantelli,
médico renomado, insinuante, que usa seu
fascínio pessoal, posição social e riqueza para
envolver as pessoas e principalmente as
mulheres por quem se interessa.
É uma trama intrigante e inteligente, com uma
quantidade de personagens, cada qual com suas
características e posições diante da vida que
muito nos levarão a pensar.
Um romance eletrizante que certamente
prenderá os leitores do começo ao fim.

Hammed chega nesta edição do Jornal
Mural com o livro La Fontaine e o
comportamento humano, editora Boa
Nova. O texto de 203 páginas foi ditado ao
médium Francisco do Espírito Santo Neto.
São fábulas que mostram o quanto os
pensamentos podem gerar saúde ou
doença na alma. Pequeninas estórias
repletas de metáforas, assim, como diz o
autor, as frases se prendem no imaginário e
podem se tornar ações efetivas nesta
jornada evolutiva. O autor, que vivia na
corte francesa, tornou-se conhecido por
esta frase: "sirvo-me de animais para instruir
os homens".
Venha conhecer a raposa e as uvas.
Cuidado! É preciso verificar se no caminho
te revelas raposa ou uva.

Os desafios da dimensão chamada tempo
(Pinga-Fogo), com Mônica e Geraldo Capetti
8 de janeiro, 19h30

Desenvolvimento psíquico, com Aristides
Guimarães
10 de janeiro, 18h

“Se não quiseres envergonhar-se da sua história,
execute-a com dignidade hoje”
Hortência Gripp

Livros:

Palestras:

A união da alma com o corpo, com Iolanda
Néspoli
9 de janeiro, 20h

Por um ano pleno de mudanças e reformas
conscientização. A data, portanto, é hoje. Vale
igualmente destacar que o processo maior da
vida está na experimentação, como muito bem
apregoa o espiritismo.
Sinceramente, não acredito em passagem de ano, Apesar desse pensamento, quando se trata de
no sentido de antever que tudo vai ser melhor traçar metas, posso manifestar a diretriz de
nessa ou naquela data, período, década, enfim... propiciar à Comunhão uma fase de ajustes,
Somos nós que podemos ser melhores a qualquer sempre dentro do escopo do campo doutrinário.
momento. Não há dia certo para agir, se renovar, A nossa Casa é grande e continua crescendo, o
ou fazer a reforma íntima. É tudo uma questão de que significa para os dirigentes, um desafio. Em
outras palavras, somos instados a criar
modalidades para dar conta dessa expansão, mas
ao mesmo tempo respeitando os cuidados para
não sairmos dos pilares doutrinários. Assim, está
posta a missão de manter a Doutrina como ela
nos foi entregue por Alan Kardec.
São muitas as inovações no horizonte, entre elas
medidas na área do atendimento e da Campanha
Alta de Souza, que visam assistir melhor aos
necessitados, sobretudo, no auxílio a centros
menores. Nesse caso, com o intuito de contribuir
no processo de fortalecimento e unificação do
movimento espírita.
Outros passos que certamente conseguiremos
dar em 2008 ficam por conta da área teatral e do
ensino. A estimativa é que o estudo sistematizado
da Doutrina vai atender cerca de três mil alunos
neste ano. Deve ser compromisso da Comunhão
propiciar conhecimento doutrinário a esse
público, por meio da realização de pesquisas e
demais atividades, perfazendo etapas da lei do
amor e da caridade, à luz da doutrina dos
O presidente Durval Moraes de Castro antevê um ano pleno de atividades
espíritos.

Agenda:

A era nova, com Alaciel Franklin
24 de janeiro, 20h
Benefícios pagos com a gratidão, com Mauro
Lemos
25 de janeiro, 20h
Dentro do lar, com Nacyr Rodrigues
26 de janeiro, 17h20
O dever, com Cacilda Roça
27 de janeiro, 18h
Desprendimento dos bens terrenos, com
Carlos Martins
28 de janeiro, 14h45
Cuidados com a mediunidade, com Julio
Capilé
29 de janeiro, 15h30
Bem-aventurados os pobres de espírito, com
Swame Vive
30 de janeiro, 8h

1 - Projeto "Cantando a doutrina" (domingo pela manhã), em 4 de fevereiro; 2 – Aula inaugural do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde), em 11 de fevereiro; 3 – Criada a diretoria da AME, em 19 de março; 4 – Palestra de Carlos Bacelli, em 5 de maio; 5 – Noite de autógrafos de Eliseu F. Da Mota Jr, em 3 de junho
6 – Primeira apresentação do Coral Comunhão, em 24 de junho; 7 – Lançamento do Livro Evangelho Segundo Espiritismo de Estudo, em 28 de agosto; 8 - Posse da nova diretoria do Nosso Lar, em 3 de setembro ; 9 – Alunos do Esde apresentam peça de teatro, em 21 de outubro; 10 - Apresentação de Sibelius, em 27 de outubro

Informações, dúvidas e opinião: acs@comunhaoespirita.org.br

Educação fonte de benção, com Gil Braga
31 de janeiro, 20h

