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DED investe em gestão
compartilhada e participativa

Os conselheiros João Leal (à esq.) e Durval Moraes participam da nova gestão da DED, encabeçada por Marta Caldas

Consolidar as equipes de estudos e contribuir, efetivamente, para o engajamento
das pessoas que buscam o conhecimento doutrinário por meio dos cursos oferecidos
pela Comunhão. Essas são prioridades da atual gestão da Diretoria de Estudos
Doutrinários (DED), que tem Marta Caldas à frente dos trabalhos.
A DED é responsável pela organização, gestão, execução e acompanhamento dos
cursos e atividades de estudos realizadas na Casa. É um desafio doutrinário que, para
ser enfrentado, conta com o apoio de uma equipe de dirigentes e trabalhadores
voluntários, engajados nas diversas etapas do trabalho. A gestão da DED é
compartilhada com os conselheiros Durval Moraes e João Leal.
Dentre outras prioridades da diretoria estão previstas ações voltadas para a
melhoria da qualidade do atendimento aos alunos e dirigentes, para a qualificação
das equipes de trabalho por meio de cursos de capacitação e também para a
divulgação das normas vigentes em todas as instâncias da DED, proporcionando
clareza com relação aos procedimentos e prazos a serem cumpridos.
Segundo Marta Caldas, são iniciativas que visam melhorar o trabalho da DED,
porém com uma expectativa que suplanta todas as outras: “Continuar a propagar os
ensinamentos do Mestre Jesus, vivenciando-os no trabalho diário, em nosso favor e
em favor do próximo, com desprendimento e dedicação a esta causa”, explica. A
diretora ressalta que o objetivo é “servir sempre e, no mínimo, não atrapalhar o
trabalho da espiritualidade que nos dirige e ampara constantemente.”

Mocidade trabalha
Estante Espírita
com responsabilidade, Neste ano, em que se comemoram os 150 anos da primeira edição de O Evangelho
segundo o Espiritismo, de1864, recomendamos algumas edições da obra, entre elas,
alegria e criatividade uma
tiragem comemorativa da Comunhão, em parceria com a IDE Editora.

Na semana de 16 a 21 de junho, alunos e dirigentes do Estudo Sistematizado da Mediunidade
(Esme) e do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (Esade) organizaram os seminários das obras
básicas, clássicas e complementares da doutrina espírita. O seminário da Fase 1 do Esme, para celebrar
os 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, foi uma das apresentações que ocorreram no
auditório Bezerra de Menezes. Com exposições curtas dos palestrantes espíritas Sérgio Castro, Edmar
Jorge e Mayse Braga, foram abordados os aspectos filosófico e histórico de Jesus, além de ser ressaltada
a importância de viver o Evangelho diariamente.

Pades é opção para conhecer doutrina
Pessoas encaminhadas pelo
Atendimento Fraterno da Comunhão e
também aquelas interessadas em conhecer
a doutrina espírita, que por alguma razão
não conseguiram se matricular no Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde),
têm a opção de ingressar no Programa de
Adaptação à Doutrina Espírita (Pades),
executado na Comunhão durante todo o
ano.
Coordenado pela Diretoria de Estudos
Doutrinários (DED), o Pades possibilita o
conhecimento da doutrina espírita por meio

de aulas que utilizam ferramentas
metodológicas baseados em linguagem
simples e acessível, com diálogos, tolerância,
paciência, amor e acolhimento fraterno.
As aulas oferecidas abordam temas
variados e explorados à luz da doutrina
espírita. São realizados em quatro dias da
semana: segundas e terças-feiras (18h às
19h30); quintas-feiras (18h às 19h30 e 20h
às 21h30); e sábados (17h às 18h30).
Interessados em se matricular devem buscar
orientação na recepção da Comunhão
Espírita.

Ciência, filosofia, religião e
autoconhecimento são os quatro temas
dominantes nos estudos doutrinários
realizados pela Mocidade da Comunhão
Espírita, representada por um grupo de 60
jovens, a partir de 18 anos, que realizam
suas atividades doutrinárias com
responsabilidade e comprometimento, mas
também com muita alegria e criatividade. A
Mocidade é coordenada por oito dirigentes
da Diretoria de Estudos Doutrinários (DED).
Muitos desses jovens vêm da
Evangelização promovida pela Diretoria de
Infância e Juventude (DIJ). Na Mocidade eles
dão continuidade aos estudos iniciados na
DIJ e são capacitados para ingressar no
Estudo da Mediunidade (Esme).
Os estudos são baseados nas obras
básicas e complementares da doutrina
espírita e o curso é realizado em quatro
semestres. Palavras como acolhimento,
interação, motivação e vivência do
Espiritismo fundamentam a metodologia
utilizada no grupo. O objetivo é tornar as
atividades dinâmicas e atraentes para um
número cada vez maior de jovens, o que
vem sendo fortalecido com a campanha
MOCIZADE.
Além das aulas realizadas semanalmente
na Comunhão Espírita, o grupo se encontra
em espaços externos para a troca de
experiências, conhecimentos e maior
integração. Eles também realizam trabalho
assistencial, por meio do qual são assistidas
crianças portadoras de deficiência física da
Ampare, na Vila Planalto.

O Evangelho é um dos livros do pentateuco, conjunto de obras que Allan Kardec
recebeu dos espíritos superiores e que codificou a doutrina espírita. É o livro espírita
mais lido no Brasil. Obra que toda casa cristã deve ter, para leitura ou consulta, o
Evangelho norteia os princípios que explicam as máximas morais do Cristo em
concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Pode
ser lido de forma contínua ou mesmo na abertura de páginas ao acaso: sempre haverá
uma lição de vida e ensinamento do Mestre Jesus.

O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO, de Allan
Kardec, 14cm x 19cm, 288
páginas, 365ª edição, capa
plastificada, Instituto de
Difusão Espírita Editora,
Araras – SP, 2014, Edição
comemorativa dos 150 anos.
Na Livraria Mário Carvalho
da Comunhão, promoção
especial: R$ 8,00.

Visitas aos grupos
mediúnicos

A última palestra do Projeto Vida, em 22 de junho, no salão Bezerra de Menezes, foi proferida por
José Carlos de Sousa, membro da coordenação da atividade. Ele abordou o tema “Terceiro passo do
método 'aceitar' como parte de uma jornada evolutiva”. O público ouviu sobre diferenças entre escolha
construtiva e escolha limitadora, visões de mundo individuais, a criação de experiências pessoais que
limitam ou expandem as experiências evolutivas e exemplos de vivências cotidianas.

A Diretoria de Assistência Espiritual
(DAE) está promovendo uma série de
visitas dos chefes de divisão recém
empossados aos grupos mediúnicos da
Comunhão numa iniciativa de
aproximação e acolhimento. A dinâmica
iniciou-se no mês de junho.
Germana Carsten, diretora da DAE,
ressalta que a intenção é otimizar a
comunhão entre a gestão da diretoria e
os trabalhadores, promovendo uma
interação saudável na busca pela
fraternidade, solidariedade e confiança
nas relações interpessoais.
Com essa iniciativa, a DAE quer
conhecer melhor todos os grupos – são
164 – e ouvir as ideias dos 1,8 mil
médiuns em atividade. “A meta é otimizar
a comunicação e aproximar a gestão da
diretoria do nosso público”, concluiu
Germana.

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

O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO, de Allan Kardec,
com espiral e sem, vários
formatos, tamanhos e capas.
Na Livraria Mário Carvalho da
Comunhão: de R$ 8,00 a
R$29,00.

