Comunhão

Expediente:

JORNAL MURAL

Presidente
Durval Moraes de Castro
Assessor de Comunicação Social
Sionei Ricardo Leão
Repórteres
Alessandro Paulo da Silva
Aline Pessotti Rangel
André Camargo
Bernardo De Felippe Jr
Dayane Batizaco
Janaína Araújo
Luciana Pereira
Valéria Castanho

Reportagem Fotográfica
Jackson Álvares de Moura
Sandra Lúcia Fado Lopes
Ubirajara Dettmar
Programação Visual
Denise Guimarães Escovino
Rodrigo Braga
Marketing
José Antônio Mendes
Josecler Moreira
Silvia Carvalho
Tecnologia e informática
Alexandre Gonçalves de Oliveira
Cleber Mitchell de Lima

Comunhão Espírita
de Brasília

Contato: acs@comunhaoespirita.org.br

Ano 2, nº 22, junho, de 2009. Publicação da Assessoria de Comunicação Social da Comunhão Espírita de Brasília (DF)

Psicografia
Vigilância

Os frenquentadores da Comunhão podem participar das atividades de artesanato, sob a supervisão da
Lorena, todas as segundas-feiras, às 15 horas. Os trabalhos, que incluem vários tipos de habilidades
manuais, são expostos na feira de artesanato realizada pela própria Casa.
Segundo Carlos Braga, as feiras, que ocorriam sempre no primeiro sábado de cada mês, passarão a
acontecer em datas específicas. Neste ano, a próxima exposição será no primeiro sábado de junho, a
segunda, no primeiro sábado de setembro e uma outra, no último sábado de novembro.

Por uma vida livre de ATI prepara sistema
dependência química integrado para a casa
“Desperta e Recomeça” é o tema
central da terceira edição do Seminário
de Dependência Química, coordenado
pela Diretoria de Atendimento e
Orientação (DAO) e pela Divisão de
Atendimento Específico (DIAE).
Programado para os dias 20 e 21 de
junho, a partir das 8h, no salão Bezerra
de Menezes, o evento traz temas
esclarecedores sobre o vício.
“Queremos servir como um impulso
para as pessoas, fazer com que elas
percebam que podem melhorar e
recomeçar sempre. Começar um
processo de mudança”, explica Kátia
Camargo, coordenadora dos grupos de
ajuda a dependentes químicos da
Comunhão.
O primeiro grupo de ajuda aos
dependentes químicos e familiares foi
criado em 1991. Hoje são três: Ocaj, Irmã
Samita e Enoque. Os grupos se reúnem
todas segundas e quartas-feiras, às 19h,
e sábados, às 9h. Atualmente também é
feito atendimento no Centro Espírita
Monte Alverne, em Sobradinho, e no
Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, em
Luziânia. Além de receberem orientação
doutrinária, através do estudo do
Evangelho, os participantes trocam
experiências, com depoimentos e ajuda
mútua.
“É claro que existem graus de
comprometimento que variam de
pessoa para pessoa, mas o primeiro
passo é querer abandonar a
dependência. Depois devem ser feitos os
tratamentos médicos e espirituais,
fundamentais ao processo”, avalia a
coordenadora.
O seminário terá apresentação de
painéis sobre os temas “Aceitação de si
mesmo”, “Eu no contexto social”,
“Autoconhecimento” e “Transformação
de si mesmo”, além de depoimentos.

Fundamental para o desenvolvimento das
atividades da Comunhão, a Assessoria de
Tecnologia da Informação (ATI) passa por uma
reformulação para melhor atender às
necessidades da Casa, utilizando os recursos
disponíveis no mercado. Com a ajuda de uma
equipe de voluntários, estão sendo
desenvolvidos sistemas integrados com banco de
dados, que irão unificar e centralizar informações
das diretorias, facilitando, assim, ações conjuntas
e pesquisas para novas frentes de trabalho.
A página da Comunhão na internet também
é foco dos trabalhos da ATI. “O site sempre será
muito importante para a Casa, pois é a porta de
acesso a milhares de pessoas de outros estados
e até mesmo de outros países”, explica Marco
Antônio, assessor de Tecnologia da Informação.
A ATI ainda exerce a função de suporte
técnico aos usuários da Comunhão em suas
atividades rotineiras. Profissionais de
desenvolvimento, web design e especialistas
em redes podem colaborar com o grupo. O
contato deve ser feito pelo e-mail
informatica@comunhaoespirita.org.br

DPS oferece cursos
profissionalizantes
A Diretoria de Promoção Social (DPS)
está oferecendo uma série de cursos
profissionalizantes a famílias carentes
cadastradas e assistidas pela Comunhão.
Costura, cabeleireiro, informática,
eletricidade, bijuteria, jardinocultura,
artesanato e biscuit são cursos em
andamento, mas a diretoria está aberta
para receber voluntários da Casa
dispostos a ensinar outros ofícios.
Segundo o responsável pela DPS,
Carlos Braga, as aulas são sempre
durante o dia, para facilitar o transporte.
Caso necessitem, os alunos recebem as
passagens de ônibus.
No final de junho, encerram-se as
turmas atuais, mas, em agosto, novas
serão abertas. “Estamos tentando fazer
como se fosse uma escola”, explica
Carlos Braga. Mais informações podem
ser obtidas com Rosana, Thiovanne e
Dolores, na DPS.

Queridos irmãos,
Não permitamos que o nosso descuido e
a nossa invigilância sejam o mote para a
atuação de irmãos ainda presos aos
desmandos e ainda vinculados às
masmorras dos vícios.
Com a nossa invigilância, abrem-se as
portas para o trabalho daqueles que
transitam pelos pântanos lodorentos e
pelas mentes doentias e perniciosas.
Permitimos que trabalhos de conquista de
valores maiores sejam jogados por terra,
ensejando um recomeço mais árduo e que
exigirá mais sacrifício e derrotamento de
todos.
Portanto, irmãos: vigiai e orai para que a
prevalência da temperança e do equilíbrio
sejam o móvel maior para o nosso trabalho
de redenção e reconquista de irmãos em
sofrimento, através das variadas formas de
dependência.
Não esqueçam que a oração deve se
conjugar com a ação profícua no bem para
que o Pai Maior possa nos envolver em paz e
serenidade.
(...)
Continuem sempre!
Com a paz de Jesus a todos vocês.
Um forte abraço do companheiro de
hoje e sempre.
Luiz Sérgio(espírito) - Grupo Irmã Samita

Nova sistemática para o
serviço de irradiação

Pedidos deixam de ser feitos em papeis individuais

A partir deste mês, a irradiação obedecerá a
novas regras na Comunhão Espírita. A atividade –
definida como a emissão de energias de paz, amor e
harmonia, inspiradas na prática do Evangelho à luz
da Doutrina Espírita, em favor de encarnados e
desencarnados – não será mais solicitada pelos
frequentadores da Casa em papéis individuais. Em
pontos estratégicos e tradicionais, como a entrada da
Comunhão e o auditório Bezerra de Menezes, os
atendentes agora estão orientados a ajudar as
pessoas no preenchimento de uma ficha que solicita
o nome completo, além do endereço e da idade (no
caso de encarnados) ou cidade e data (para
desencarnados). É importante que as pessoas
preencham os pedidos de forma completa e com
letra legível.
Jerson Dibe, da Diretoria de Assistência Espiritual
(DAE), explica que as fichas podem conter pedidos
feitos por até seis pessoas diferentes e são
encaminhadas diariamente à secretaria da DAE, que
as distribui entre os 31 grupos mediúnicos da Casa.
Na reunião semanal, cada dirigente desses grupos
coloca as fichas sobre a mesa para que a
espiritualidade possa atender o pedido de irradiação,
que não precisa ser reiterado antes de três meses.

Banco de mensagens mediúnicas
Psicografia realizada em 05.09.2001 - Grupo : Cairbar Shutel - Quartas-feiras, 18:30 horas.
Os paralelos da vida, os contrastes da vida!
Ora estamos felizes, ora infelizes!
Vejam, meus irmãos, quantas das vezes nos enganamos acenando que este momento não se modificaria.
Veja como a felicidade é etérea, fluídica; como vem, se esvai.
Estejamos sempre preparados para momentos de todos os tipos, altos e baixos que serão verdadeiras alavancas
para o nosso crescimento interior.
Por isso, não tenhamos angústias, medos, incertezas dos momentos de modificações que trarão grande ensejo de
evolução ao grupo.
Estejamos prontos e abertos para o que virá e com certeza será para melhor.
Dêem-se oportunidade de renovação e mais doações, e todos serão beneficiados.
Não se furtem em receber irmãozinhos encarnados e desencarnados que vêm a esta Casa maravilhosa, cheia de
luz, buscar um pouco de alento.
Mudanças são difíceis, mas o protetor deste grupo estará dando orientação para a melhor forma de adaptação.
Que assim seja.
Estejam prontos para trabalharem muito, porém compensador.
Fiquem com Deus.
A partir de agora, toda
mensagem psicografada passará
por um processo de coleta,
reunião e análise, com o objetivo
final de dar divulgação aos
pensamentos dos espíritos que se
comunicam com os grupos
mediúnicos.
O trabalho de coleta já
começou. Os dirigentes dos
diversos grupos estão enviando
as psicografias recebidas à

Diretoria de Assistência Espiritual
(DAE), que vai criar o banco de
mensagens.
Jerson Dibe, diretor da DAE,
explica que o "severo controle
sobre o que vem do mundo
oculto" foi inspirado em artigo
publicado por Allan Kardec na
Revista Espírita de 1859. Sobre as
mensagens recebidas durante os
últimos 40 anos da Comunhão, o
dirigente salienta que a prática

anterior era a de aproveitar os
textos numa lógica interna. Era
como o baú de mensagens que
Chico Xavier não publicou e teve
de se desfazer por instrução de
seu espírito protetor Emmanuel,
comparou. “Com a autorização
dos protetores da Casa, espero
que a partir de agora possamos
dar divulgação externa às
mensagens recebidas”, disse o
dirigente.

Estante espírita
Este mês a Comunhão destaca o tema superação do vício. O princípio dos vícios, sejam eles bons ou
maus, é o prazer. Sendo o prazer algo tão forte e poderoso, o que pode ser feito para vencê-lo?
A Livraria da Comunhão sugere os títulos abaixo como forma de compreensão e superação para as
feridas da alma.

Cura pelo amor
Tendo em vista que não se concretizaram os
prognósticos de paz e bem-estar prometidos pelos
avanços científicos e tecnológicos, a autora espiritual
expõe 24 temas em que o amor se destaca como meio
capaz de equacionar os angustiantes tormentos
humanos.
Franco, Divaldo Pereira (autor)
Joanna de Angêlis (espírito)
Dissertações - 142 págs. - 14x21 cm
Leal - Livro Espírita - Cód. 1901
Na livraria da Comunhão R$ 14,00

Luta contra as drogas
É um livro forte. Nele, o leitor se defronta com o mundo
das drogas, o terrível exterminador da juventude. Cada linha
desperta também a consciência, pedindo que orações pelos
que lutam contra as drogas.
Machado, Irene Pacheco (autor)
Luiz Sérgio (espírito)
Vida no Além - 188 págs. - 15x21 cm
Recanto - Livro - Espírita - Cód. 2412
Na livraria da Comunhão R$ 20,00

À luz do Espiritismo
Livro que certamente levará o leitor a meditar e
aprofundar-se nos temas abordados. Nesta
obra, o professor Celso Martins analisa e
comenta a questão sexual à luz do Espiritismo
numa linguagem aberta e às vezes crua.

Festa Junina do Nosso Lar acontece no Domingo 7 de junho
A tradicional festa junina do Nosso Lar está
marcada para o dia 7 de junho, das 12h às
22h. Este ano, a renda será destinada à
manutenção e conservação da instituição,
que atualmente abriga 67 crianças de zero a
16 anos.
Segundo a presidente do Nosso Lar, Nilce
dos Passos Serafine, parte dos recursos será
empregada para aquisição de um novo
veículo escolar para o transporte das crianças,
já que o anterior foi roubado.
Nilce anuncia que a festa será, como
sempre, um sucesso. Haverá barraquinhas de
churrasco, milho, pastel, crepe, tapioca,
cuscuz, cachorro quente, doces e outras
comidas típicas, além do tradicional bazar,
com preços bem acessíveis. “Mas o verdadeiro
sucesso da festa são as pessoas”, enfatiza a
presidente do Nosso Lar.

Martins, Celso (autor)
Dissertações - 200 págs. - 13x18 cm
EME – Livro - Espírita - Cód. 1038
Na livraria da Comunhão R$ 19,00

Feira de Arte e Cultura
A Comunhão realiza neste mês a Feira de
Arte e Cultura, entre os dias 27 de junho e 5 de
julho, no estacionamento lateral. Durante o
evento, os visitantes poderão adquirir livros,
pinturas e produtos do Bazar da Comunhão.
Também haverá atividades musicais e
gastronomia. A Feira acontecerá das 16h às 22h,
exceto no sábado, dia 4 de julho, quando o

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

evento terá início mais cedo, às 12h, com um
almoço. Quem quiser colaborar com a Feira, que
está em seu segundo ano, pode doar doces,
como tortas e bolos, ou ainda alimentos
salgados para serem vendidos durante o evento.
Toda a renda arrecadada na Feira de Arte e
Cultura será utilizada nas obras de promoção
social da Comunhão.

