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Esme é inovação nos estudos doutrinários

Estante Espírita
Neste mês de março, estamos indicando para leitura obras que favoreçam o estudo
da Doutrina Espírita, tanto para iniciantes, quanto para os que já têm um bom contato
com ela.
A primeira indicação é o livro Mediunidade – Desafios e Bênçãos, onde Divaldo
Franco psicografa uma obra do mestre Manoel Philomeno de Miranda sobre
Mediunidade à luz da Doutrina Espírita.
Além de explicar o que é mediunidade, o autor afirma que, sendo a faculdade
mediúnica inerente a uma disposição orgânica, semelhante às outras responsáveis
pelas manifestações sensoriais, deverá ser educada com cuidados especiais, a fim de
bem desempenhar a função para a qual a Divindade dotou os seres humanos.
Na segunda indicação, o livro Manual do Passista, o autor explica de forma fácil e
didática o que é o passe, quais são suas sensações e como aplicá-lo. Esclarece as
dúvidas de quem pode aplicar passe e orienta de como se preparar e aplicar os passes.
Por responder a questões básicas sobre o assunto que esse trabalho de Jacob Melo é
de suma importância para a prática de um dos mais importantes ramos da Ciência dos
Fluidos, cujos princípios foram estabelecidos por Allan Karkec.
A terceira e última indicação, Espiritismo Fácil, é um livro em formato de revista,
ricamente ilustrado, com gráficos, fotos e diagramas, explicando de forma didática e
objetiva os princípios da Doutrina Espírita, suas origens, posicionamentos e evolução.
Por ser de fácil leitura e entendimento, é recomendado principalmente para aqueles
que se iniciam na Doutrina, buscando se municiar de maiores conhecimentos sobre ela.

MEDIUNIDADE
Desafios e Bênçãos, psicografado
por Divaldo Pereira Franco, pelo
espírito Manoel Fhilomeno de
Miranda, 14cm x 21cm, 213
páginas, 2ª. edição, Livraria Espírita
Alvorada Editora, Salvador – BA,
2012, na livraria Mário Carvalho da
Comunhão – R$ 30,00

O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde) apresenta uma novidade este ano: o
desmembramento do Estudo Sistematizado da Mediunidade (Esme). Segundo Maria Luiza de
Bezerra de Melo, da Divisão de Formação do Espirita, da Diretoria de Estudos Doutrinários
(DED), o desmembramento permite que, com os quatro semestres do Esde, os estudantes já
possam atuar como voluntários na Comunhão – exceto no trabalho mediúnico, que tem como
requisito o Esme. “Com o estudo dividido em três módulos, Esme 1 e 2 e Esme Passe, o Esme
2 e o Passe podem ser cursados ao mesmo tempo e permitir que os novos médiuns atuem
nesses trabalhos mais rapidamente”, esclarece Malu. O estudo da Doutrina tem como
características a seriedade, a regularidade, a fraternidade e o aprendizado contínuo com base
na Codificação Espírita e no Evangelho de Jesus. Foram esses atributos que levaram Diego
Macedo de Moura, aluno desde 2012, a buscar o estudo do Espiritismo. “Mesmo sendo criado
numa família espírita, em 2011 eu vi que estava na hora de aprender mais, de me dedicar por
mim e pelos outros” explica Diego.
Com a estruturação do Esme, ficará mais fácil para os estudantes alcançarem os objetivos
do estudo, que visam a reforma íntima; a compreensão dos princípios doutrinários; a
divulgação do Espiritismo; e o desenvolvimento da fé raciocinada. Para a dirigente Malu, o
desmembramento dos cursos proporcionará maior flexibilidade aos aprendizes tanto na teoria

Norma Regina Lages de Magalhães:
"O estudo é tudo. Você parte do
princípio e há um investimento da
espiritualidade no aluno, para que ele
seja um trabalhador da Casa.»

MANUAL DO PASSISTA
Curando pelo amor e pelo
Magnetismo, de Jacob Melo,
13,5cm x 19cm, 192 páginas, 9ª.
edição, Premius Editora, Natal –
RN, 2011, na livraria Mário
Carvalho da Comunhão – R$ 40,00

ESPIRITISMO FÁCIL
Entenda o Espiritismo com
poucos minutos de leitura, de
Luis Hu Rivas, 21cm x 28 cm,
44 páginas, Editora Boa Nova,
Catanduva – SP, 2013, na
livraria Mário Carvalho da
Comunhão – R$ 12,90

Responsabilidade dos pais e
educadores na evangelização

Iolanda Nespoli:
"O conhecimento é muito
importante, o divisor de águas, o
passo inicial para entrar na Doutrina."
Alaciel Franklin de Almeida:
"O estudo do Espiritismo contribui
para a pessoa evoluir como cristão.
Como disse Kardec: ser espírita e ser
cristão é a mesma coisa."

Iolanda Nespoli: "O conhecimento é
muito importante, o divisor de águas, o
passo inicial para entrar na Doutrina."

Julieta Feitosa:
«O estudo alarga os horizontes,
olha as pessoas com amor, ensina a
convivência sem a cobrança dos
outros."

AGO terá dois objetivos
A Assembleia Geral Ordinária da Comunhão (AGO) convocada para o dia 22, deste
mês, com primeira chamada às 8h30, terá o propósito de apreciação do relatório anual
de prestação de contas relativo ao exercício de 2013 e de eleger os membros titulares e
suplentes do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da Comunhão, para o mandato de
1º, de abril, de 2014, a 31, de março, de 2018.

Pais e evangelizadores têm grande responsabilidade na evangelização de crianças e adolescentes. Aos pais cabe
conscientizar os filhos sobre a importância das aulas e o compromisso com o aprendizado, por meio de conversas e
motivação constante. Já o evangelizador tem a responsabilidade de acolher os alunos com carinho e atenção, semeando,
neles, o interesse pelo Evangelho e pelo aprendizado da Doutrina, na busca pelo amadurecimento espiritual.
Segundo o diretor da Diretoria de Infância e Juventude (DIJ) da Comunhão, Herculano Bastos, a Evangelização vai dos 4
aos 18 anos, e o eixo-base de todas as turmas é “Deus, Cristianismo, Espiritismo, vivência evangélica e biografias, conforme
a idade e a turma. Ao concluir o curso, segundo ele, os alunos adquirem uma excelente base de conhecimento do Evangelho
e da Doutrina Espírita, com capacidade para aplicar esses conhecimentos ao longo de suas vidas, praticando a reforma
íntima e o amor ao próximo. Ex-aluno da Evangelização , Herculano defende também uma maior aproximação entre pais e
evangelizadores, “para que possam, juntos, trabalhar na formação das crianças e jovens”.
Quanto à resistência de algumas crianças e adolescentes em frequentar a Evangelização, Herculano lembra que é
obrigação dos pais em dar a oportunidade aos filhos de participar de um curso de formação moral/religiosa. “Cabe a nós
mantê-los nas aulas, mesmo nos períodos em que eles não querem ir. A presença deles é obrigação nossa”, afirma.
Em 2014, a Evangelização reinicia suas atividades no dia 8 de março, com matrículas abertas durante o ano inteiro, mas
somente aos sábados,das 14h15 às 16h15. Os alunos que tiverem frequência regular têm a matrícula renovada
automaticamente. As aulas da infância (de 4 a 14 anos) são ministradas em dois turnos: das 14h30 às 15h30 e das 15h45 às
16h45. Para a turma da juventude (15 a 18 anos), as aulas vão das 14h30 às 16h45, sendo um período de aulas e outro de
atividades práticas.
Como as férias escolares na maioria das escolas estão previstas para ocorrerem, neste ano, entre 12 de junho e 13 de
julho, devido à Copa do Mundo, o calendário da Evangelização também será adaptado. Nesse período, haverá aulas
somente no 1º turno, de 14h30 a 15h30, com temas especiais, fora do currículo normal.
A entrevista completa com Herculano Bastos sobre a responsabilidade na evangelização de crianças e adolescentes pode
ser lida no site da Comunhão (www.comunhaoespirita.org.br).
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