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A comunhão fora da Comunhão

Entre os nobres trabalhos realizados por voluntários da Comunhão está o de assistir crianças portadoras de deficiências
físicas e mentais. Inicialmente o
grupo que confecciona a “Pomada do Vovô Pedro” idealizou
as atividades em 2004 e, atualmente três outros grupos reforçam a iniciativa desenvolvida
a cada domingo do mês. Um
desses grupos é o Pastorino da
educação da mediunidade, que
no segundo domingo reúne 30
voluntários na Comunhão para
depois, seguirem até o abrigo
da Associação de Mães Protetoras, Amigos e Recuperadoras de Excepcionais (AMPARE),
que fica na cidade de Vila Planalto (DF).
A Comunhão implementou às atividades da casa mais um edificante
trabalho, que é dirigido pelo Grupo
de Irradiação Francisco de Assis. O
objetivo é desenvolver diariamente a boa prática da oração a favor
da paz. Inicialmente o participante
ouve música suave para harmonização de seus pensamentos, seguido
da leitura do Evangelho Segundo o
Espiritismo. Venha você também utilizar desse poderoso instrumento de

“O momento da chegada é
sempre muito emocionante!
Somos recebidos com afetuosos abraços, e é visível a alegria
que sentem com nossa presença. O trabalho inicia com leves
canções para harmonizar o ambiente. Depois faz-se breve leitura do Evangelho Segundo o
Espiritismo, seguida de prece
para aplicação da fluidoterapia
(passe). “Um dos moradores já
até canta e pede para também
fazer preces! Hamilton, é um
destes meninos de ouro, que
o Pai Criador coloca em nossas
vidas para nos despertar a alegria, revela Carlos.
Carlos afirma que a hora da
recreação é importante para
solidariedade para promover a paz!
Serviço:
• Local : Salão Bezerra de
Menezes da Comunhão
• Horário de Domingo
a 6ª feira: 17h35 até
17h55
• Horário de Sábado:
18h35 até 18h55

os pequenos que conseguem
brincar no parque. Outros, seguem em cadeiras de roda para
o banho de sol. Com as crianças
que possuem limitações mais
acentuadas, a doação se dá de
maneira mais intuitiva, um olhar
fraterno, um sorriso acolhedor,
um abraço afetuoso. “Nada se
compara a este passeio. Conversamos com eles como se
não houvesse qualquer empecilho no diálogo, uma conversa
de espírito para espírito, onde
alimentamos em seus corações
a esperança de dias melhores”,
relata.
Há dez anos, Carlos é entusiasmado pelo projeto porque
sente a satisfação de todos os
envolvidos. “É visível a evolução tanto das crianças do abrigo, como dos integrantes do
grupo. Percebemos as crianças
menos tristes e sofredoras. A
assistência dos amigos espirituais deixa evidências do acompanhamento e socorro prestado. O grupo tornou-se mais
cúmplice, cada vez mais atuante pela fé que guarda no amparo que oferece. O balanço é
totalmente positivo!”, ressalta.
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Escola de Francisco prepara egressos
da instituição Acat para mercado de
trabalho
Voluntários do Grupo Pessoal do Francisco da Comunhão Espírita de Brasília, iniciaram um trabalho educacional de alfabetização e ensino fundamental com ex-internos
da Associação dos Centros de Tratamento
de Toxicômanos (Acat). Os encontros acontecem sempre no segundo sábado de cada
mês, no abrigo em que os internos são instalados, das 9h às 11h, no bairro Boqueirão da
cidade de Paranoá (DF).
A meta da equipe de professores e auxiliares é proporcionar aos alunos o resgate da
autoestima e o gosto pelo estudo, norteando-os para novas oportunidades no mercado
de trabalho. Os alunos são adultos que não
concluíram o ensino fundamental. Josenir é
um deles. Dedicado, se propôs a vencer mais
este desafio, o de ser alfabetizado. Confessa
que uma das expectativas que guarda é a de
ler, compreender e falar das coisas de Deus.
“Um dia vou ler a Bíblia na minha igreja, falar
das leis de Deus para meus familiares, mostrar que caminhar com Ele faz toda a diferença”, diz o aluno, entusiasmado.
O projeto funciona como uma extensão
do Grupo do Francisco, que realiza outros
trabalhos de assistência pela Comunhão: o
“Café com Evangelho”, no primeiro sábado;
o grupo de Assistência Psicológica, no terceiro; e no último sábado do mês, outro que
ministra ciclos de estudo dos doze passos
para recuperação dos Alcoólicos/Narcóticos
Anônimos.
Relata a coordenadora do projeto Escola
de Francisco, Melissa Monteiro, que a iniciativa tem colhido frutos. “Tem sido maravilho-

Presidente
Adilson Mariz de Moraes

Revisão
Jorge Stark

Vice-presidente
Maria Luiza Bezerra

Reportagem Fotográfica
Bruno Saviotti
Isabel Carvalho

Assessor de Comunicação Social
Sionei Ricardo Leão
Editora
Cristiane Lopes
Programação Visual
Rodrigo Braga

Repórteres
Isabel Carvalho
Bruno Saviotti
Marco Tassinari
Cristiane Lopes
Daniel Ribeiro

Contato:
acs@comunhaoespirita.org.br
www.comunhaoespirita.org.br
Avenida L2 Sul Quadra 604 Lote 27
Asa Sul - Brasília / DF - CEP 70200.640

Estante Espírita
Indicamos a obra RENOVANDO ATITUDES como
leitura do mês, psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, de conhecimentos
relatados por Hammed, espírito estudioso e dedicado a assuntos do comportamento humano,
mostrando a origem dos fatos.
Em suas páginas vamos encontrar uma narrativa
simples e objetiva, que permite ao leitor descobrir
soluções diante dos desafios do seu cotidiano, por
meio da indução do raciocínio lógico que se averigua pela observância da lei natural de causa e
efeito.
Hammed oportunamente utiliza do manancial de
informações contidas no Evangelho à luz do Espiritismo para a edificar os valores morais nos corações pela renovação das atitudes.

so! Apesar do trabalho representar uma gota
d’água no oceano, já verificamos benéficos
resultados, o contentamento dos internos em
participarem, a disposição para tornarem-se
pessoas melhores, pela esperança futura que
anseiam de dignas oportunidades”.
Melissa destaca que ainda há muito o que
melhorar no direcionamento desse trabalho.
Revela que seu esforço visa particularmente
o sucesso dos alunos diante do Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Enceja), programa equivalente ao Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). “Nessa luta investimos tempo e
amor. Que ela não seja só nossa. Peço ao leitor amigo que vislumbre a possibilidade de
nos ajudar com um desses ex-internos. Necessitamos conseguir uma bolsa de supletivo
de ensino fundamental. Seria de primordial
importância aqueles que já demonstraram
seu potencial e esforço na luta contra as drogas”, solicita, confiante.

Programa de Recapacitação-DAE
divulga novas datas de cursos para
médiuns da Comunhão
Papel e caneta para anotar? Em junho, a Diretoria de Atendimento Espiritual (DAE) tem três datas importantes direcionadas
aos médiuns passistas, audientes, videntes, e de sustentação:

O livro revela como lidar com os sentimentos que
ameaçam garantir a dignidade do espírito, onde
destaca o ego que cega, a presunção da ilusão,
as dependências e inseguranças geradoras do fracasso, as falsas vocações que distanciam o homem dos objetivos da vida, mostrando
com clareza ao leitor os matizes comportamentais que requerem reconstrução interior
para as reais tendências do ser.
Obra dedicada a todos que buscam sinceramente o caminho do autodescobrimento,
tendo Jesus Cristo como terapeuta do corpo e da mente, modelo preceptor de almas
que se propõem a alcançar seu aperfeiçoamento sem precisar agredir às soberanas leis.
RENOVANDO ATITUDES, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo espírito Hammed, 14cm x21cm, 235 páginas, 13ª edição, Boa Nova Editora, Catanduva – SP, 1997, na
Livraria Mário Carvalho, da Comunhão – R$ 29,90.

Projeto Vida realizará segunda palestra do ciclo
de estudos
No dia 19 de junho, a Diretoria de
Atendimento e Orientação (DAO) da Comunhão Espírita de Brasília, realizará das
10h às 12h, mais uma palestra do ciclo
Projeto Vida. O tema desenvolvido para
este ano é Desenvolvimento Moral e Evolução Espiritual. Será a segunda de quatro
palestras-estudo que abordam assuntos
de interesse comum, questões objetivas
que permitem ao ouvinte o raciocínio lógico sobre o desencarne e a reencarnação
do espírito, por exemplo. A palestrante
Neuza Zapponi de Mello ressalta teorias
científico-psicológicas e filosóficas, sob
a ótica ético-moral do ser humano, para
dar ênfase a sua aplicabilidade à luz da
Doutrina do Cristo.

