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Artes
Para este mês de maio o tema proposto para a seção Artes é Evangelho no Lar. A reunião familiar
semanal em torno do evangelho, ou seja; o Evangelho no Lar, é prática das mais úteis aos cristãos.
Além de harmonizar nosso ambiente de convivência diária, espalha-se para as residências vizinhas e
cria um campo excelente para se freqüentar com a família e vizinhos.

Recomendamos
Jesus no Lar contém lições da casa de Simão Pedro
Uma coletânea de lições ensinadas por
Jesus, em reuniões na casa de Simão Pedro,
onde foi realizado o primeiro culto no lar.
Temas como o amor ao próximo, o valor do
servir, a compaixão e a educação são
abordados de forma didática e de fácil
compreensão, acessível a todos. As lições
enfatizam sempre a necessidade de cada um se
reformar interiormente, revendo
pensamentos, atos, posturas e atitudes,
buscando ajustá-los à verdadeira moral cristã.
Recomendado junto com o Evangelho
segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos
nas reuniões do Evangelho no Lar, para leitura
e consulta.
.
JESUS NO LAR – Pelo espírito de Neio Lúcio,
psicografado por Francisco Cândido Xavier, FEB – Federação Espírita Brasileira, 37ª.
Edição, Rio de Janeiro, 2008, formato 16x23cm, 212 págs., na Livaria da
Comunhão: R$ 22,00

Seminário de Dependência
Projeto discute processos psicológicos e emocionais
Química em sua 3ª edição Iniciado em 2007 e interrompido no final exposição soluções para as questões
A sensibilização dos familiares e dependentes
químicos para os problemas causados pelo vício
é o objetivo principal do III Seminário de
Dependência Química, que será realizado pela
Diretoria de Atendimento e Orientação nos dias
20 e 21 de junho, no Auditório Bezerra de
Menezes, na Comunhão Espírita de Brasília. O
encontro, que acontecerá no sábado, das 8h às
17h, e no domingo, das 8h às 12h, será
conduzido pelos grupos Enoque, Irmã Samita e
Ocaj, que oferecem apoio a dependentes
químicos e familiares. O evento tem como tema
“Desperta e Recomeça” e será composto de
palestras e depoimentos, seguindo as
abordagens: “Aceitação de si mesmo”, “Eu no
contexto social”, “Autoconhecimento” e
“Transformação de si mesmo”.

de 2008, o projeto Boa Nova foi retomado
no último dia 19 de abril com a palestra
“Orgulho e Humildade” do orador espírita
Swame Sousa. A partir de maio, as reuniões
serão sempre no último domingo de cada
mês, na sala 108. A atividade começa às
9h30, com uma palestra sobre temas
relacionados a processos e problemas
psicológicos e emocionais.
A intenção do projeto é conciliar
conceitos da doutrina espírita com os da
psicologia moderna. Os palestrantes
convidados –companheiros da doutrina e
profissionais que trabalham com processos
terapêuticos – buscam trazer em sua

Casa tem planejamento para agendar palestras

Coleção encanta pela linguagem singela
Emmanuel, orientador
espiritual de Chico Xavier,
instrui e encanta, através de
linguagem singela, mas plena
de espiritualidade e beleza.
Contém ensinamentos do
evangelho de forma original e
atraente, não apenas para
compreender a doutrina cristã,
mas também para praticá-la
em todos os momentos da
vida. A coleção constitui-se em valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos
textos evangélicos e um verdadeiro roteiro para leitura em reuniões do Evangelho no Lar
Coleção Fonte Viva, pelo espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
composta dos volumes: Caminho, Verdade e Vida (377 pgs.), Pão Nosso (375 pgs.), Vinha de Luz
(378 pgs.) e Fonte Viva (419 pgs.), 14x21cm, FEB – Federação Espírita Brasileira, Rio de Janeiro,
2005, na livraria da Comunhão - R$ 22,00 cada.

Audiovisual
CD apresenta composições de
violino, piano e orquestra
Compact Disc de músicas
clássicas orquestradas, excelente
para harmonização e música de
fundo em reuniões do Evangelho no
Lar. Composições de violino, piano e
orquestra desenvolvem ritmo suave,
criando um ambiente calmo e tranquilo,
bem propício para o aprendizado das boas
novas. Uma forma de harmonizar o ambiente,
deixando-o pronto para a leitura, compreensão e
reflexão dos ensinamentos contidos nas páginas do
evangelho.
CD TOCANDO A ALMA, coletânea de 10 músicas
orquestradas,produção Corciolli, coleção Rede Boa Nova de Rádio, 2001, na livraria da
Comunhão – R$18,50

Banco de palestrantes da Comunhão é composto por 90 voluntários, que se revezam durante os sete dias da semana

As palestras proferidas na Comunhão são
agendadas com antecedência de um mês e são
escolhidas com base em sugestões de
freqüentadores da Casa, e de assuntos que foram
destaque no serviço de orientação e na Ouvidora.
O banco de palestrantes da Comunhão é
formado por 90 voluntários, que se revezam
durante os sete dias da semana, alguns deles
com até quatro palestras diárias.
Segundo a vice-presidente da Casa e
coordenadora da agenda de escalas, Heloisa
Magalhães, os palestrantes são escolhidos com
base na disponibilidade de cada um, já
comunicada com antecedência a ela.
“Disponibilizamos a escala no nosso site e
também no mural”, explica Heloísa.

Psicografia
Mater

Segundo Heloísa, quando há imprevistos, os
palestrantes comunicam que não poderão
comparecer, e a substituição é feita e também
disponibilizada aos freqüentadores da Casa, mas
nem sempre isso é possível. “Num caso de
saúde, por exemplo, comunicada em cima da
hora, nem sempre há tempo hábil para
comunicar a substituição”, afirmou.
Já no caso de palestrantes convidados,
Heloisa procura agendar o encontro com
bastante antecedência e comunicar por meio da
Comunicação Social da Casa (ACS), que
providencia material especial para o evento.
Sugestões sobre temas das palestras podem
ser feitas ao ouvidor da Casa, Marcelo Perrone, e
também à Heloisa.

Suporta, recompõe, trabalha,
sofre, ensina.

Mãe, um dia, quis Deus mostrarEi-la..- senhora e serva entre
se à vida humana,
humana e divina,
Fez-se santa e mulher, escrava e
Por mais a dor, por dentro, a
soberana,
espanque ou despedace,
Vinculada nos Céus, de
Carreia a paz no gesto e o sorriso
homenagens prescindes!...
da face,
Fala e desvenda o rumo,
Deus se revela em ti no amor alto
abençoa e ilumina.
e perfeito,
Por isso, trazes, Mãe, nos
Anjo renovador, tem no lar a
recessos do peito,
oficina,
A ternura sem par e a bondade
Onde o serviço exclui todo o
sem lides.
prazer mendace,
Ao seu toque de luz, a esperança
Carlos Bittencourt
renasce,

abordadas, além de provocar a reflexão dos
participantes. A partir das 10h30, o espaço é
aberto para perguntas e discussões sobre o
tema, e a reunião é finalizada às 11h30.
Segundo José Carlos de Sousa,
coordenador do projeto, desenvolvido pela
Diretoria de Atendimento e Orientação
(DAO), já foi confirmado auxílio espiritual
para a realização da atividade. “Os espíritos
vêm sempre demonstrando preocupação
com a quietação mental dos encarnados,
que propicia crescimento e desenvolvimento
como seres humanos”.
A palestra de maio – “Abrindo nossas portas
interiores” – será com a psicóloga Beatriz Losi.

DAF opta por
readequar compras
A Comunhão, de acordo com a
Diretoria Administrativa e
Financeira (DAF), passa por um
momento de intenso controle nos
gastos, em razão dos recursos que
foram utilizados para as reformas
do prédio em 2008 e por conta dos
efeitos da crise financeira
internacional, que também atingiu
as contas da Casa, explica Osvaldo
Bastos dos Santos Lima, diretor da
DAF.
Esse foi o tema prioritário da
assembléia anual, ocorrida no mês
de março, que aprovou as contas
da Comunhão.Osvaldo Bastos
ressalta que apesar das várias
readequações que se fizeram
necessárias, todos os
compromissos finaceiros externos
e internos foram honrados sem
quaisquer atrasos, como
recolhimento de encargos
trabalhistas e pagamento a
fornecedores.
“O que chamo a atenção nesse
momento é que continuamos em
campanha para refazer as nossas
reservas financeiras nos níveis de
2008, de acordo com o que
orientou a própria assembléia”,
destacou o diretor da DAF. Pelo
quadro atual, a Comunhão do
ponto de vista administrativo tem
optado por adiar ou diminuir as
demandas com as compras, até que
a situação se normalize.
Osvaldo Bastos salienta que no
caso da livraria, a medida foi a de
reduzir o estoque. “Para nós, foi um
auxílio importante a aquisição de
obras da Distribuidora Vila Cristã,
por meio do senhor Milton Varela,
que nos fez entregas de livros para
serem quitados com um prazo mais
dilatado, o que se traduziu em um
alivio para as nossas finanças”.

Debatendo vida, morte e reencarnação
A Comunhão Espírita inicia neste
mês de maio um novo ciclo de
palestras que irá enfocar questões
relativas à vida, morte e
reencarnação. O objetivo do Projeto
Vida é transmitir aos participantes
informações fundamentadas na
doutrina espírita, estimulando a
reflexão e modificando
concepções, além de minorar o
sofrimento das pessoas que buscam
a assistência da Casa.
As palestras, que ocorrerão sempre
no penúltimo domingo de cada mês,
das 9h30 às 11h30, foram abertas por
um seminário realizado no último dia
26 de abril. O evento foi conduzido
pela psicóloga Neuza Zapponi e,
assim como o projeto, teve a
coordenação da Diretoria de
Atendimento e Orientação (DAO).
A primeira hora das palestras será
dedicada à exposição do tema e a
segunda, à discussão, indicação
bibliográfica e avaliação da atividade
pelos participantes. O formato de
aula, com recursos audiovisuais, é
uma das ferramentas que será usada
para facilitar a aprendizagem. De
acordo com José Carlos de Sousa, da
DAO, as palestras provocarão nos
participantes a reflexão sobre o que é
viver, o que significa a morte e o
sentido da reencarnação.
“Evolução, vida e morte na
concepção espírita” é o tema da
primeira palestra, que será dada por
Mayse Braga, no dia 24.

Projeto
Vida
Sobre as múltiplas realidades e ciclos
evolutivos da vida plena: o nascimento e a
morte, as vivências nos vários planos da vida, as
memórias e o renascimento contínuos

Enfoque geral: as revelações e estudos do
espiritismo e da ciência, em suas
aplicações à vida cotidiana
ESTE PROJETO TERÁ CONTINUIDADE COM PALESTRAS
MENSAIS SOBRE TEMAS CORRELATOS

Informações: 3225-2083

Grupo Leonardo da Vinci expõe telas mediúnicas de estilos variados

Obras são apresentadas por integrantes do grupo mediúnico Leonardo da Vinci

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

Em 2004, alguns integrantes de um g r u p
o m e d i ú n i c o d a C o m u n h ã o decidiram
por unir o mundo físico e espiritual através da
arte. Formaram então um subgrupo chamado
Leonardo da Vinci, voltado exclusivamente
para esse trabalho, em que espíritos que
foram pintores na terra são auxiliados por
médiuns para pintar telas.
Os autores podem ser artistas anônimos
ou conhecidos, ou seja, que tiveram destaque
em vida. Tanto que já se reconheceram
trabalhos de Picasso, Renoir, Anita Malfatti,
Tarsila do Amaral, Monet e Manet Rembrandt.
No entanto, d e a c o r d o c o m C é s a r C a r v
a l h o, divulgador do trabalho, como o grande
objetivo é a apresentação da “obra pela
obra”, prefere-se não identificar ou assinar as
telas.
Quanto ao estilo, as obras variam entre
abstratas, acadêmicas, modernas,
desenhistas e com simbolismos. O preço é
acessível, para atender a todas as classes
sociais.
A exposição acontece uma vez por ano, e
em 2009 começou no dia 7 de abril e terminou
no dia 17, com a venda de mais de 200 obras.

