Comunhão
A Assessoria de Comunicação
Social (ACS) da Comunhão tem um
histórico relacionado inicialmente
com o Jornal Libertação, que foi
o primeiro produto informativo da
instituição. Hoje a equipe conta
com profissionais com habilidades
diferentes
como
designers,
jornalistas, fotógrafos, relações
públicas e de tecnologia da
informação.
Esse
perfil
multidisciplinar
permite a veiculação do blog e do
boletim O Mensageiro, do Jornal
Mural Comunhão e de peças
de divulgação para campanhas

Mensagem
Nesta noite maravilhosa, quando
podemos receber em nossa querida
casa amigos e parentes dos dois lados
da vida, lembramos momentos ímpares
nos quais, em festa, celebramos as
mensagens crísticas que nos renovam
e guiam nossos passos ao mundo
maior.Importante frisar quão belo
é o presente. Aproveitar tudo que
o hoje nos proporciona é um dom
que poucos dão o merecido valor e
o tempo, em suas garras sem freios,
nos leva ao amanhã imperativo, nos
convidando a colher os frutos de tudo
o que pelo caminho semeamos.

institucionais
como
folders,
cartazes e banners. Além disso, o
tradicional Libertação passou a ser
temático, ganhou novos formato
e papel e tornou-se colorido.
Sua última edição tratou dos 150
anos do Evangelho Segundo o
Espiritismo.
O lema inspirador dos encontros
da Assessoria é a frase de
Emmanuel: “A maior caridade que
podemos fazer à Doutrina Espírita
é divulgá-la”.
Equipe chefiada por Sionei Leão conta com
designers, jornalistas, fotógrafos e profissionais de
relações públicas e de tecnologia da informação

Pomada Vovô Pedro tem assessoria específica
Grupo produz
a Pomada
Vovô Pedro
duas vezes ao
ano na Casa,
nos meses
de maio e
novembro

A Assessoria para Produtos
Fármacos da Comunhão foi criada há
cerca de cinco anos para organizar,

principalmente,
a
produção
da
Pomada
Vovô
Pedro.
Atuando
como um posto de
distribuição, a Casa
recebeu a pomada
em 1985, relata a
coordenadora
da
assessoria, Iraídes
Teixeira.
“No Brasil, há outros 25 postos.
Aqui na Comunhão, ela foi
inicialmente produzida onde hoje

funciona o bazar e também nas
salas de tratamento físico-espiritual.
Hoje, a produção, que acontece
nos meses de maio e novembro,
acontece no último andar da Casa”,
explica Iraídes, ao acrescentar que
o trabalho é coordenado por Eunice
Cunha e Tomijiro Tada.
A Pomada Vovô Pedro teve sua
receita transmitida numa mensagem
mediúnica pela primeira vez em
1972, para o médium João Nunes
Maia, numa colônia de hansenianos
perto de Belo Horizonte (MG).

Agradecimento

A última reunião pública do ano da Comunhão, a única que inclui comunicações mediúnicas, contou
com um auditório cheio na noite do dia 31 de dezembro de 2014. Com palestra de Sérgio Castro, o
evento também teve a participação de médiuns que se revezaram entre psicografias com mensagens
de fé e confiança de benfeitores espirituais e relatos de vidências. Também estiveram presentes o
conselheiro Gil Braga, Walmirene Brito, a diretora de Assistência Espiritual (DAE) Germana Carsten e
dona Irene Carvalho, uma das fundadoras da Casa.

No momento em que se inicia
um novo ano, a Diretoria
de Promoção Social (DPS)
agradece a generosidade de
todos que, ao longo de 2014,
colaboraram com doações
de
alimentos,
material
escolar,
roupas,
móveis,
eletrodomésticos, aparelhos
eletrônicos, produtos para
comporacestadeNataleoutros
itens destinados às famílias
que se encontram em estado
de vulnerabilidade social
assistidas pela Comunhão. A
DPS deseja um ano pleno em
amor e caridade e conta com
a colaboração de todos em
2015.

Ver aqueles a quem amamos carregar
a senilidade nos faz refletir sobre a
importância de darmos o máximo
de nossas forças à construção de um
mundo melhor, pois todos teremos
de retornar à pátria dos espíritos que
é a nossa verdadeira casa.
Vejo
pessoas
carregando
em
seus corações mágoas inúteis e
sentimentos ruins que os prendem
a este mundo pesado e doloroso.
O homem segue o seu caminho
sem entender que quanto mais se
ligarem aos céus menos sofrerão
pelas coisas da Terra. Que o que os
magoa é efêmero e passageiro assim
como tudo o que ele vê em forma
de matéria. Que possamos lembrar
as palavras de Paulo, amealhemos
tesouros nos céus onde a traça não
corroí e os ladrões não roubam, de
nada adianta nossos olhos voltados
ao chão se nosso destino se encontra
direcionado ao alto.
Desapego, ah se eu pudesse lhes
ensinar este grande dom... Abram
suas mãos e deixem fluir aquilo
que seguram entre os dedos, sua
bagagem ao futuro encontra-se em
seu coração e não onde seus olhos
veem ou suas portas prendem, alcem
o voo mais alto que uma alma voltada
a Deus é capaz, deixando de lado
tudo o que pode lhes ancorar neste
mundo efêmero e material. Mais uma
vez convoco a todos a olhar para o
alto e sentir o que lhes aguarda do
outro lado desta vida, afinal não são
matéria, mas espírito, e como espírito
imploro: busquem incansavelmente
amar ao próximo como a si mesmos e
a Deus acima de todas as coisas.
Um antigo frequentador desta casa!
Mensagem recebida pela médium
Tatiana Goes na noite de 31 de
dezembro de 2014, no auditório
Bezerra de Menezes.
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Comunicação interna nas mãos da ACS

Presidente
Adilson Mariz de Moraes

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

Estante Espírita
Neste mês, estamos indicando para leitura duas obras de Joanna de Ângelis, a mentora de Divaldo Franco, que desde 1947 tem transmitido
através desse médium suas mensagens e ensinamentos
O primeiro deles é A Veneranda Joanna de Ângelis. Um espírito que se fez amar por todos aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-la por
meio de suas obras ou foram beneficiados pela sua assistência. Divaldo Pereira Franco é um dos mais consagrados oradores e médiuns da atualidade,
fiel mensageiro da palavra de Cristo pelas consoladoras e esperançosas lições da Doutrina Espírita. Com a orientação de Joanna, psicografou mais
de 250 obras, de vários espíritos, muitas já traduzidas para outros idiomas, levando a luz do Evangelho a todos os continentes sedentos de paz e
amor. Esse volume narra, com muita propriedade, os diferentes períodos do processo de crescimento e evolução deste iluminado espírito, através
dos séculos e representa, sem dúvida, a gratidão dos seus autores e beneficiários pelo muito que da Veneranda Mentora têm recebido em diversas
existências.
O segundo volume apresenta-nos a doce figura de Francisco, o Sol de Assis, que renunciou a tudo e a todos, menos ao ideal de amar, de servir
ao próximo com total doação, a ponto de privar-se das coisas mais simples em benefício dos pobres desvalidos da região da Úmbria, na Itália ou de
qualquer outra por onde peregrinasse. Amigo da natureza, dos animais, chamava-os de irmãs e irmãos e chegou a pregar para os pássaros que, em
silêncio, pareciam ouvi-lo atentamente. Verdadeiro Sol aquecedor da misericórdia e vitalizador do sentimento do amor, Francisco clareava as veredas
humanas e os labirintos internos das criaturas em sombras. Foi canonizado em 1228 pelo Papa Gregório IX, dois anos após sua desencarnação. O
leitor certamente se encantará com a beleza desta obra, que faz crescer e aflorar em profusão os sentimentos mais nobres que se podem manifestar
no coração do homem.
A VENERANDA
JOANNA DE
ÂNGELIS, de Celeste
Carneiro e Divaldo
Pereira Franco, 14cm
x 21cm, 320 páginas,
10ª. Edição, Livraria
Espírita Alvorada
Editora, Salvador –
BA, 2014, na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão – R$ 30,00

FRANCISCO, O SOL
DE ASSIS, de Divaldo
Franco e Cézar
Braga Saide, 14cm x
21cm, 184 páginas,
1ª. Edição, Livraria
Espírita Alvorada
Editora, Salvador –
BA, 2014, na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão – R$ 30,00

Assessoria Doutrinária auxilia Presidência
A Assessoria Doutrinária (AD) da
Comunhão, ainda em formação, foi criada
para atender a uma série de demandas
da Presidência da Comunhão nas áreas
espirituais, doutrinárias e especialmente
administrativas (de gestão).
Segundo seu coordenador, Sérgio
Castro, cabe à Assessoria equacionar
necessidades, problemas, conflitos,
integrações, harmonizações e outras
ocorrênciasqueexijamacompanhamento
mais de perto por parte de direção
da Comunhão, com posicionamento
imediato, como a apresentação de
propostas e sugestões para soluções
rápidas e sem burocracia. Segundo ele,

a base são as orientações doutrinárias
contidas na Codificação Espírita, nas
obras complementares, no Estatuto e
Regimento Interno da Comunhão.
No campo externo, cabe à AD
auxiliar na integração da Casa ao
Movimento Espírita e à sociedade,
com relação à participação em eventos
sociorreligiosos. A Assessoria começará
a funcionar efetivamente em 2015. Além
do coordenador, conta com o secretário
Gonçalo Alves Pessoa e dez membros,
ainda não definidos. As reuniões
ordinárias estão previstas para ocorrer
na última sexta-feira de cada mês e, as
extraordinárias, sempre que necessário.

Assessoria apresenta propostas e sugestões para
soluções rápidas e sem burocracia na Comunhão,
diz o coordenador Sérgio Castro

ACE cuida dos eventos da Comunhão
Anote na agenda de 2015: a Comunhão
vai realizar neste ano inúmeras palestras,
seminários, lançamentos de livros e
apresentações culturais. E mais: quem está
por trás desses eventos é a Assessoria de
Cultura e Eventos (ACE).

Espírita. A ACE prepara a logística e
coordena a divulgação dos eventos para
o público interno e externo da Casa.
“Com os eventos, esperamos despertar
o interesse pelos ideais espíritas”, explica
a assessora.

Segundo Rita Perrone, assessora de
cultura e eventos da Comunhão, os
principais objetivos da Assessoria são
planejar, organizar e coordenar atividades
artísticas e culturais no âmbito da Doutrina

Além de Rita Perrone, a assessoria conta
comacolaboraçãodeMargarethFabianae
de vários outros voluntários que as apoiam
a cada evento, sempre trabalhando em
parceria com as diretorias da Comunhão.

Rita Perrone explica que ACE prepara a logística e coordena a
divulgação dos eventos da Comunhão

