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Mensagem do presidente
Instado a considerar sobre um episódio
importante, marcante, ocorrido ao
longo desse ano que foi se embora,
sobressai reconhecer que a Comunhão
por si só é esse fator. O crescimento
constante dela, o grande número de
alunos nos cursos, o público nas
palestras públicas, as atividades
assistenciais, enfim...
A respeito, contudo, das modificações
internas, é perceptível que as obras em
andamento e as que já foram concluídas,
como o melhor aproveitamento das salas,
a utilização do 4º andar (terraço). É
importante antecipar que outras
mudanças virão, sempre no intuito de
promover o bem estar dos
freqüentadores e otimizar da melhor
maneira os recursos disponíveis.
A respeito das expectativas depositadas
no ano a caminho, particularmente,
sempre pensei que os dias são todos
iguais, somos nós com posturas novas
que podemos ou não diferenciar o futuro.
Se agirmos da maneira adequada
teremos as conquistas.
O que quero dizer é que sorte ou azar não
existem, o que existe é o ímpeto de nos
integrarmos, de participarmos – postura
que costumeiramente se transforma em
vitória, em satisfação dos anseios.
Por assim dizer, desejo a todos e todas
um 2009 pleno de realizações que sejam
fruto do esforço, da coragem e do desejo
sincero de mudança conforme há muito
tempo nos recomendou nosso mestre
Jesus.

Psicografia
Fraternidade
Fraternidade é árvore bendita,
Cujas flores e ramos de esperança
Buscam a luz eterna que se agita,
Rumo ao país ditoso da bonança.
É a fonte cristalina em que descansa
A alma humana fraca, errante e aflita;
É a luminosa bem-aventurança
Da mensagem de Deus, pura e infinita!...
Vós que chorais ao coro das procelas,
Vinde, irmãos! Desdobrai as vossas velas!...
Não vos sufoque o horror da tempestade
Fraternidade é o derradeiro porto,
A terra da união e do conforto,
Que habitaremos na Imortalidade.
Psicografia de Chico Xavier em "Parnaso de
além-túmulo", pelo Espírito João de Deus(*)
(*) Nascido em S. Bartolomeu de Messines,
Portugal, em 1830, e desencarnado em 1896,
afirmou-se um dos maiores líricos da lingua
portuguesa. É tão bem conhecido no Brasil quanto
em seu belo país. Nestas poesias palpita, de modo
inconfundível, a suavidade e o ritmo da sua lira.

Artes
Os mais procurados e os mais vendidos
Iniciamos mais um ano, que esperamos, seja produtivo para todos. Nesta primeira edição do ano,
apresentamos nesta coluna os livros e CD mais procurados e mais vendidos. Excluindo, é claro, o
Evangelho segundo o Espiritismo, campeão absoluto de vendas e os outros livros do Pentateuco
como O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns.

Artes
janeiro

fevereiro

março

abril

Ensinamentos de Joanna de Ângelis
A família constitui a base e o alicerce onde se apóia a
experiência da fraternidade universal. Através de 30
textos sobre a família, Joanna de Angelis apresenta
profundas reflexões sobre o mecanismo de
desenvolvimento espiritual e moral do ser
humano, destacando o valor e a importância da
família.
Os textos traduzem a firme posição do
Espiritismo sobre o tema, que
lamentavelmente é esquecido no
conturbado mundo moderno. Um livro
para ser lido e discutido no âmbito
familiar, cujos ensinamentos só
auxiliarão a aceitação dessa
importante célula da sociedade: a
família.
Constelação Familiar – pelo espírito de Joanna de Angelis,
psicografado por Divaldo Pereira Franco, Livraria Espírita
Alvorada Editora, Salvador – BA, 2008, 191 pgs., na Livraria da
Comunhão – R$ 35,00

A família constitui a base e o alicerce onde se apóia a experiência da fraternidade universal. Através de 30 textos sobre a família, Joanna de Angelis apresenta profundas reflexões sobre o mecanismo de desenvolvimento espiritual e moral do ser humano,
destacando o valor e a importância da família.
Os textos traduzem a firme posição do Espiritismo sobre o tema, que lamentavelmente é esquecido no conturbado mundo moderno. Um livro para ser lido e discutido no âmbito familiar, cujos ensinamentos só auxiliarão a aceitação dessa importante célula
da sociedade: a família.

maio

junho

julho

agosto

Por que estão vindo as crianças índigo?
Numa conferência extraordinária, o médium e
orador espírita Divaldo Franco enaltece as belezas
celestes, principalmente a luminífera estrela
Alcione, da constelação das Plêiades, de onde
estão migrando para a Terra espíritos de alto
estirpe, para prepararem o mundo de regeneração.
Divaldo destaca, com riqueza de detalhes, os
diversos grupos em que estes seres estão divididos,
baseado em cientistas que estudam este
apaixonante assunto. Apresenta as crianças índigo
descrevendo suas auras, suas emanações, missão
que desempenham na Terra, a maneira como se
comunicam com os demais, seus problemas,
dificuldades e como os pais e educadores devem
agir para que recebam orientação segura no bem e
consigam ser felizes.
As crianças índigo e a visão espírita, DVD com
palestra do médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco, Centro Espírita Caminho
da Redenção, Salvador – BA, 2006, 62 min., na Livraria da Comunhão – R$ 25,00

A família constitui a base e o alicerce onde se apóia a experiência da fraternidade universal. Através de 30 textos sobre a família, Joanna de Angelis apresenta profundas reflexões sobre o mecanismo de desenvolvimento espiritual e moral do ser humano,
destacando o valor e a importância da família.
Os textos traduzem a firme posição do Espiritismo sobre o tema, que lamentavelmente é esquecido no conturbado mundo moderno. Um livro para ser lido e discutido no âmbito familiar, cujos ensinamentos só auxiliarão a aceitação dessa importante célula
da sociedade: a família.
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Viver, morrer, renascer... progredir sempre! Esta é a lei!
A reencarnação no mundo espiritual do ponto de vista do
médico uberabense Dr. Inácio Ferreira, que quando
encarnado desenvolveu um importante trabalho de
abnegação como médico e médium naquela cidade
mineira. Agora, seu espírito transmite suas
experiências e discute temas da Doutrina Espírita,
não com o sentido de criar polêmicas, mas sim
de ilustrar e difundir seus ensinamentos.
Um livro destinado àqueles que desejam
aprofundar seus conhecimentos sobre a
reencarnação, a essência da Doutrina
Espírita, em seu natural dinamismo.
Reencarnação no Mundo Espiritual, pelo espírito
de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Baccelli, Livraria
Espírita Edições Pedro e Paulo, Uberaba – MG, 2008, 406 pgs, na
Livraria da Comunhão – R$ 28,00

A família constitui a base e o alicerce onde se apóia a experiência da fraternidade universal. Através de 30 textos sobre a família, Joanna de Angelis apresenta profundas reflexões sobre o mecanismo de desenvolvimento espiritual e moral do ser humano,
destacando o valor e a importância da família.
Os textos traduzem a firme posição do Espiritismo sobre o tema, que lamentavelmente é esquecido no conturbado mundo moderno. Um livro para ser lido e discutido no âmbito familiar, cujos ensinamentos só auxiliarão a aceitação dessa importante célula
da sociedade: a família.
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