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Estante Espírita
Neste mês de janeiro, o nosso tema é Cristianismo e estamos indicando três obras
que tratam do assunto sob a visão espírita.
Na primeira obra indicada, CRISTIANISMO E ESPIRITISMO, a partir da trajetória do
Cristianismo, o autor León Denis apresenta a origem dos evangelhos, a comunhão dos
primeiros cristãos com os espíritos e os fenômenos espíritas presentes na Bíblia,
reforçando o princípio de que as diretrizes espírita e cristã são, na verdade,
perfeitamente ligadas como uma única doutrina.
Conhecido seguidor de Allan Karkec, o autor explica como a prática mediúnica e a
reencarnação foram extintas do pensamento cristão, além dos rituais e dogmas que se
estabeleceram no culto, a partir da relação com o Catolicismo romano.
A segunda obra indicada – O HOMEM DE NAZARÉ – é mais do que um livro de
respostas, pois suscita perguntas, análises de tudo aquilo que temos lido e ouvido falar
sobre o guia e modelo da humanidade.
Acreditamos que este trabalho vem adicionar elementos para as nossas reflexões em
torno da vida deste amigo incondicional que é Jesus, sem perder de vista o que afirma o
espírito Joanna de Ângelis de que ele, Jesus, é maior pelo que não disse e não fez do que
propriamente pelo que falou e realizou.
No terceiro e último volume indicado – O ESPÍRITO DO CRISTIANISMO –, com o
auxílio da inspiração dos espíritos superiores, Cairbar Schutel complementa seu
conhecido livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Interpretando capítulos e versículos do
Evangelho – de acordo com o pensamento íntimo de Jesus – sem truncar a forma, este
livro oferece os tesouros da Religião Viva. Linguagem direta, de espírito a espírito, sem os
dogmas ou interpretações humanas, para estudar e entender o espírito do Cristianismo.

Feliz homem novo!
Aquele que se despiu,
Diante das experiências que viu,
Das malhas de desesperança
E em alegria se traduziu.

A Comunhão inicia em 2014 a 7ª edição do curso Cristianismo e Espiritismo (Cries) com o objetivo de fazer
um estudo histórico-crítico e espírita da vida e da doutrina de Jesus, o nascimento e evolução do Cristianismo,
de suas instituições e do papel do Espiritismo na divulgação da mensagem do Evangelho.
A turma terá 60 alunos e exigirá, como pré-requisito, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde) e
a realização do Curso Preparatório para o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (Pré-Esade). O públicoalvo são os divulgadores do Espiritismo. A intenção é subsidiá-los com o máximo de informações sobre as
mais recentes pesquisas científicas e os debates acadêmicos que envolvem o conhecimento e o
embasamento sobre o cristianismo primitivo e contemporâneo, para que possam ministrar em sala de aula.
As aulas serão na sala 102 da Comunhão, todas as quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, com dois semestres
de duração. Os palestrantes, dirigentes de palestras e do Esde da Comunhão e de outros centros terão
preferência nas 60 vagas, que serão disponibilizadas ao público em geral somente a partir das 16h do dia 27
de janeiro, na recepção da Comunhão, caso não sejam preenchidas pelo público alvo.

Feliz homem novo!
Aquele que diante dos apegos
Que o prendiam a certezas irreais,
Deixou fluir o universo em si
Em belezas de novos ideais.
Feliz homem novo!
Aquele que se desprendeu do
tempo
De contagens de começo e fim;
E criou, ao ouvir a vida,
Um tempo que ressoa o sim
Do contato com o mais alto;
E cantou cada dia o mantra:
“Vou fazer o melhor de mim”.

Cursos do Esade
Os candidatos interessados em participar de um dos cursos do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
(Esade) em 2014 poderão escolher entre três opções, após concluírem o pré-Esade: Ciência e Espiritismo,
Filosofia e Espiritismo e Energia Criadora do Sexo, todos com dois semestres de duração. Há ainda a opção de
inscrição em dois cursos do Estudo Complementar: Obras de André Luiz e Estudo dos Evangelhos Sinópticos.
A diferença entre o Estudo Aprofundado e o Estudo Complementar é que, no primeiro, os alunos terão
participação ativa na leitura e na pesquisa dos temas. Já no Estudo Complementar, o objetivo é a leitura e
estudo em conjunto de uma obra específica.

Feliz homem novo!
Aquele que encontrou no desafio
De remar no mar de turbulência
A confiança de insistir na
permanência
De ser o que é , aprendendo
A lição necessária ao filho:
“seguir é preciso, pois no Pai eu
confio.”

CRISTIANISMO E ESPIRITISMO, de
León Denis, 16cmx23cm, 289
páginas, 17ª edição, Federação
Espírita Brasileira (FEB), Rio de
Janeiro/RJ, 2013. Na livraria Mário
Carvalho da Comunhão: R$ 36,00.

Matrículas começam dia 20

Feliz homem novo!
Aquele que vislumbra em
momentos
Em que todos acreditam fatais
O espaço para a transformação.
E as faz.
Para que o mundo encontre a Paz.

O HOMEM DE NAZARÉ –
Contribuições para a Construção
do Jesus Histórico sob a ótica
Cristã-Espírita, de Marco Antonio
Vieira, 15,5cmx22cm, 235
páginas, 2ª edição, Centro Espírita
León Denis (CELD), Rio de
Janeiro/RJ, 2011. Na livraria Mário
Carvalho da Comunhão: R$ 24,90.

O ESPÍRITO DO CRISTIANISMO, de
Cairbar Schutel, 14cmx20,5cm,
360 páginas, 8ª edição, Casa
Editora O Clarim, Matão/SP, 2001.
Na Livraria Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 31,90.

Comunhão abre matrículas para
curso “Cristianismo e Espiritismo”

Mensagem

Feliz homem novo!
Aquele que o convite aceitou.
Que viu o Mestre no Evangelho
E com ele Jesus falou.
E segui-Lo foi fardo leve
Pois o amor a ele tocou.
E com isso seu mundo é outro,
Porque, na verdade, despertou.
Feliz Ano novo!
Ao homem velho.
Pois aqui ele ainda está.
Contudo, cada dia que nasce
Convida-nos a nos renovar.
Que o ano que inicia
Inspire-nos aos caminhos do
homem novo trilhar.
Feliz homem novo!
Alegremo-nos todos.
Um novo ano vai começar.
Mensagem recebida no dia 31/12/13 na
solenidade de encerramento do ano no
Salão Bezerra de Menezes da Comunhão
pelo médium Arthur Souza.

Alfabetização de Adultos:
a linguagem do amor
Poucos conhecem a dedicação dos
voluntários sempre dispostos a
compartilhar em vários setores,
inclusive na área da educação. Na
Comunhão, uma antiga colaboradora
conseguiu uma sala para alfabetizar
aqueles que não sabem ler e escrever
ou que sabem pouco e querem
aprender mais. As aulas funcionam na
sala 217, às quartas e quintas-feiras,
das 19h às 21 horas. Após o recesso,
devem retomar em fevereiro de 2014.
As inscrições são feitas diretamente na
sala de aula. O conteúdo é leve, flexível,
acompanhando o dia a dia dos alunos.
“Sempre quis ser professora e
sempre fui professora”, conta Tereza
Cristina Pinto, que desde 2007 se
dispôs a alfabetizar. Ela agradece
muito a diretoria da Comunhão por
ceder um espaço para ajudar essas
pessoas. Apesar da oscilação na

frequência, a professora registra uma
média de cinco alunas, só mulheres.
“Mas, já tivemos alunos, até
estrangeiros”, ressalva.
Te r e z a p r o c u r a n ã o c o l o c a r
influências da doutrina espírita no
ensino. “Tudo acontece naturalmente.
Essas pessoas buscam a Comunhão e
agregam o curso, ou vice-versa”,
explica a voluntária. “Também há
quem busque só a alfabetização, como
uma aluna evangélica que mantinha
total respeito pela doutrina,”
acrescentou.
A alfabetizadora nasceu em lar
espírita e tem duas outras atividades na
Comunhão: na elaboração e
distribuição da Pomada do Vovô Pedro,
desde 1993, e no atendimento Dias da
Cruz, onde ficam os pedidos de
orientação, respondidos por dona
Irene Carvalho.

As matrículas para os cursos oferecidos pela Comunhão
vão de 20 de janeiro a 8 de fevereiro. A aula inaugural será
no dia 16 de fevereiro, para o semestre que irá até 28 de
junho.
A Comunhão oferece as sete fases do Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde), além do Esde
Mocidade, seis turmas para o Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita (Esade), quatro turmas para o Processo de
Adaptação à Doutrina Espírita (Pades) e o Ensino a Distância
da Doutrina Espírita (EAD), um curso específico disponível
no site da Comunhão (www.comunhaoespirita.org.br),
destinado ao estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo.
Para mais informações, o telefone da DED é 3048-1801. Na
Evangelização, as matrículas começam em 15 de fevereiro
e permanecem abertas durante o ano inteiro, mas somente
aos sábados.

EAD está com inscrições abertas
O Curso de Ensino a Distância da Doutrina Espírita (EAD),
da Comunhão, está com inscrições abertas desde 1º de
janeiro. Para garantir vaga é preciso acessar o site
www.comunhaoespirita.org.br, clicar no quadro situado no
alto da primeira página e preencher o formulário.
As aulas começam em 15 de março. O EAD é destinado às
pessoas com habilidade de leitura e redação em português,
capacidade de operar microcomputador em nível de usuário,
que tenham acesso à Internet e disponibilidade de
aproximadamente 5 horas por semana para estudar.
Os que se matricularem precisam ter o compromisso de
não desistir do curso exceto em casos de força maior. Os
alunos têm que ter idade igual ou superior a 16 anos.
Os que se matricularem precisam ter o compromisso de
não desistir do curso exceto em casos de força maior. Os
alunos têm que ter idade igual ou superior a 16 anos.

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

