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Neste mês de outubro, estamos indicando, para leitura e estudos, duas obras fundamentais para o conhecimento da Doutrina Espírita.
A primeira delas é o Evangelhinho Segundo o Espiritismo, de Laura Bergallo, que escreve para jovens e tem doze livros publicados,
inclusive na França e nos Estados Unidos. Ela é ganhadora do Prêmio Jabuti do Livro Juvenil. Na literatura espírita já publicou Uma história
de fantasmas e O livrinho dos espíritos, que se transformou num dos maiores sucessos espíritas para o público juvenil.
Trata-se de uma adaptação para o público juvenil do Evangelho Segundo o Espiritismo, que não visa substituir o original, mas sim
apresentá-lo da maneira mais agradável possível e numa linguagem simples e didática, além de apresentar os assuntos de forma resumida.
Ideal para famílias que praticam o Evangelho no Lar e que tenham filhos e parentes adolescentes.
A segunda obra é o próprio Evangelho Segundo o Espiritismo, apresentado com uma visão pedagógica para ser lido e estudado no
lar, na casa espírita, nos cursos de evangelização e nas diversas organizações da comunidade espírita-cristã.
O Evangelho Segundo o Espiritismo de Estudo é dividido também em vinte e oito capítulos, onde encontramos a Moral Cristã e o
Código Moral ensinados pelo Mestre Jesus. Tudo de forma didática e clara para estudo e reflexão.

O Evangelhinho
Segundo o
Espiritismo - de Laura
Bergallo, 14cm x
21cm, 175 páginas,
4ª. Edição, Editora
Lachâtre Jovem,
Bragança Paulista/
SP. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 27,50.

O Evangelho Segundo
o Espiritismo de Estudo
- 14cm x 21 cm, 640
páginas, capa dura + CD,
Cárita Editora Espírita,
Edição comemorativa,
2007. Na Livraria Mário
Carvalho da Comunhão:
R$ 40,00.

O Atendimento Fraterno da Comunhão
agora tem novos horários. Pela manhã,
às terças e quintas, os frequentadores
podem ser atendidos de 8h30 às 11h30 e,
aos sábados, de 9h30 às 11h30.

Aniversário
Outubro é o mês de nascimento de Allan
Kardec, o codificador do Espiritismo. O
educador Hippolyte Léon Denizard Rivail
nasceu em 1804 e durante 30 anos dedicouse inteiramente ao ensino, escrevendo obras
didáticas. Convencido de sua condição
de espírito encarnado, Rivail adotou um
nome já usado em existência anterior:
AllanKardec e, de 1855 a 1869, consagrou
sua existência ao Espiritismo, procurando
ressaltar a igualdade entre os
homens perante Deus, a
tolerância, a liberdade
de consciência e a
benevolência mútua.
Desencarnou aos 65
anos, em 31 de março
de 1869.
Com informações do
Jornal Nova Era

Os números da DED
As atividades da Diretoria de Estudos
Doutrinários (DED) são um importante pilar
da Comunhão e trazem bastante movimento
para a Casa. Diariamente, vários alunos e
trabalhadores frequentam os cursos com
muita disposição para aprender sobre a
Doutrina e evoluir espiritualmente e servir.
Segundo Andréa Guimarães, chefe da
Divisão de Capacitação e Formação do

Total de alunos: 2.504
Dirigentes: 111

Espírita, só o Ensino Sistematizado da
Doutrina Espírita (Esde) costuma receber
500 novos alunos por semestre. A equipe de
gestão da DED é formada ainda pelas divisões
Técnico-Administrativa, de Formação do
Trabalhador Espírita e de Apoio Pedagógico
tendo à frente, respectivamente, Alípio
Gouvêa, Luciano Máximo e Milton Júnior.
Veja no quadro abaixo os principais números
deste semestre:

Divaldo Franco

Para fazer o curso, é preciso ainda
participar de entrevista pessoal
onde serão avaliados perfil e grau
de comprometimento, além de
responder prova escrita para avaliar
conhecimentos dos cinco livros básicos
da Doutrina Espírita.

Auxiliares: 88

Voluntários de Atendimento: 9

• 32 do Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (Esde)

• 15 do Ensino Sistematizado da
Mediunidade (Esme)
• 4 do curso de Passe

Iara Roberts
destaca o
preparo do
trabalhador
voluntário
a partir dos
estudos
oferecidos
pela casa
espírita

• 4 do Estudo Aprofundado da
Doutrina Espírita (Esade)
• 4 da Mocidade

• 15 do Ensino a Distância (EAD)
Evangelho

• 1 do Curso de Formação de
Implantadores do Evangelho no
Lar

O Grupo de Teatro Vida (GTV) e a Diretoria de Promoção Social (DPS) se juntaram para
apresentar a peça “Jesus trabalha usando nossas mãos”. O evento aconteceu no dia 27 de
setembro, no Auditório Bezerra de Menezes da Comunhão.

A DED
dirigentes
Diretora,
preencher

conta com cerca de 160
espíritas e, segundo a
Marta Caldas, pretende
30 vagas para as novas

Estudo é fundamental, diz
aluna do Esme

Médium e orador espírita, o grande divulgador da Doutrina, Divaldo Franco, estará em
Brasília, de 6 a 9 de novembro, para o Movimento Ecumênico “Você e a Paz”. No dia 8,
sábado, ele fará palestra na Comunhão a partir das 20h.

• 6 do Ensino Complementar (EC)
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Andréa Guimarães à frente de aula do
Curso de Formação de Implantadores de
Evangelho no Lar

O curso de dirigente espírita é
organizado pela Diretoria de Estudos
Doutrinários (DED) e tem o objetivo de
formar responsáveis pela divulgação
e estudos da Doutrina na Comunhão.
O interessado deverá ter cursado o
Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (Esde) e o Estudo Sistematizado
da Mediunidade (Esme) e também ter
atuado como auxiliar em uma dessas
etapas pelo período mínimo de um
semestre.

Turmas: 89 grupos de estudos divididos da seguinte forma:
• 8 do Programa de Adaptação
ao Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (Pades);
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Saiba como ser dirigente
espírita

Novos horários

Estante Espírita

Presidente
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“Estudo é fundamental.
A gente se sente mais
preparada para assumir
uma missão dentro da casa
espírita.” Essa é a opinião
de Iara Roberts, aluna
do Estudo Sistematizado
da Mediunidade (Esme).
Antiga trabalhadora da
Comunhão em grupo
mediúnico,
Iara
se
licenciou há 17 anos,
quando engravidou. Aos
poucos foi voltando e
resolveu ingressar no
Processo de Adaptação à
Doutrina Espírita (Pades),
até que passou para o
Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (Esde)
e, agora, para o Esme.

Para ela, há uma
diferença enorme entre um trabalhador
espírita sem estudo na área e o que se
prepara por meio dos estudos oferecidos
dentro de uma casa espírita. “Quanto mais
eu estudo, mais quero saber, pois a sede de
conhecimento é enorme. Eu sinto que, com o
estudo, eu consigo ajudar melhor as pessoas e
também a mim
mesma,
porque
QR code
as aulas parecem
Leia mais no blog
O Mensageiro
ser voltadas para
http://mensageiro.
mim. É fantástico”,
comunhaoespirita.org.br/
afirma.

inscrições. O curso tem duração de um
ano com aulas ministradas às sextasfeiras, de 20h às 22h. As inscrições
serão abertas em novembro.

Conhecimento ajuda no
trabalho voluntário, afirma
estudante do Esde

Lourdes Schreiber
quer continuar
estudos e seguir
trabalhando como
voluntária na
Comunhão

“E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará (João 8:32)”. Com
base nesta frase de Cristo, muitas pessoas estão hoje se preparando
para serem verdadeiros espíritas por meio da formação no Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita (Esde), promovido pela Diretoria
de Estudos Doutrinários (DED). Um desses alunos é Lourdes Schreiber:
espírita atuante há 14 anos, e, na Comunhão desde 2013, é estudante
da Fase 4 do Esde.
“Os estudos são essenciais. Trabalhei mediunicamente antes, mas
com um preparo pequeno”, afirma Lourdes, que trabalhou 10 anos em
outra casa espírita antes de ser aluna do Esde. A expectativa dela é
continuar estudando e já está planejando realizar o Estudo Sistematizado
da Mediunidade (Esme), seguindo o trabalho como voluntária e nas salas
mediúnicas. “Temos a oportunidade
de aplicar os conhecimentos que
QR code
Leia mais no blog
adquirimos nas aulas. É gratificante”,
O Mensageiro
ressalta Lourdes.
http://mensageiro.
comunhaoespirita.org.br/

