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Comunhão homenageia a poetisa e
mentora Auta de Souza
Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura
O teu santo momento de ajudar!
Derrama, em torno, compassivo olhar
Estende as mãos aos filhos da amargura...
Repara! Aqui e além, a desventura
Caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar,
Acende o próprio amor! Faze brilhar
A tua fé tranquila, doce e pura.
Agora! Eis o minuto decisivo!
Abre o teu coração ao Cristo Vivo,
Não permitas que o tempo marche em vão.
E ajudando e servindo sem cansaço,
Alcançarás, subindo passo a passo,
A glória eterna da ressurreição.
Em setembro, a Comunhão comemora o aniversário de Auta de
Souza, mentora dos trabalhos de
promoção social. Durante sua vida,
foi poetisa, e se destacou perante aqueles que a conheceram por
saber amparar com generosidade,
humildade e compaixão os sofredores.
No dia 12 de setembro, dia do

nascimento de Auta de Souza, a
integrante do Conselho Diretor da
Diretoria de Promoção Social (DPS),
Analice Thomaz, fez homenagem
à mentora com a palestra intitulada “O trabalho íntimo do mandamento maior: amar”. “Devemos
procurar o autoconhecimento para
saber como seguir o caminho do
amor, e perceber Deus como foco

o

Comunhão define agenda do 11 ano
de seminários ESDE
Todo fim de semestre, a Diretoria de Estudos Doutrinários (DED) da Comunhão promove seminários no auditório Bezerra de
Menezes com a participação dos formandos
do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE), trazendo temas esclarecedores ao
público. Desde o ano 2006, o evento reúne
frequentadores, trabalhadores, parentes e
amigos convidados, que visa divulgar a doutrina cristã e estimular o aprendiz a interagir
com os trabalhos doutrinários e assistenciais
da Casa.
Neste semestre, às apresentações ocorrerão entre os dias 20 e 25 de novembro. A
DED irá propor aos alunos dos cursos das Fases 1,2,3 e jovens da Mocidade, o estudo de
algumas obras básicas e coleções clássicas
subsidiárias da Doutrina dos Espíritos, mas a
escolha de como expressar o aprendizado é
livre. Alguns formandos exploram sua compreensão através do teatro, outros, pela música ou pesquisas históricas.
Para a diretora de estudos doutrinários,

Marta Regina Marques Caldas, essa oportunidade desperta o aluno para seus valores espirituais, traz a familiares e amigos ricas informações, e possibilita desmistificar conceitos
equivocados sobre a Doutrina dos Espíritos.
“A semana de seminários permite ao publico
conhecer alguns discípulos do Cristo, que à
luz da Doutrina Espírita, manifestam seus conhecimentos através da psicografia de generosos médiuns que vêm esclarecer conceitos
morais, fortalecer nossa crença e fazer despertar o espírito para os objetivos maiores
da vida.Muitos familiares desconhecem os
aspectos científicos, religiosos e filosóficos
que compõem a doutrina, e então descobrem
que ela fala de amor e da grandiosa missão
de Jesus que nos impulsiona até os dias de
hoje à reforma íntima”, diz Marta.
Como todo planejamento é indício de preparação às melhores oportunidades, agende-se você também para não perder o fruto de
interessantes conclusões de estudo dos nossos formando de 2017!

luminoso e inesgotável desse sentimento”, ressaltou Analice.
Para a palestrante Analice Thomaz, falar de Auta de Souza é aplicar em si a expressão de profunda reflexão que traz seu belíssimo
soneto “Agora”, recebido pelas
mãos caridosas de Chico Xavier e
que carinhosamente acima transcrevemos ao leitor.

Confira a nova nomenclatura dos passes
magnéticos oferecidos na Comunhão:
Passe de harmonização
Disponível a todos que eventualmente desejam harmonizar corpo e mente. É ministrado
depois das palestras públicas e visam esclare-

O espírito Joana de Ângelis, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco,
faz uma referência belíssima sobre a importância do trabalho realizado com alegria,
como antídoto contra o desânimo e a favor da evolução e da ação no Bem. “Considera
o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia
moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se
peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida.”
A Comunhão Espírita de Brasília está imensamente agradecida pelo apoio recebido
na 4ª Mostra de Arte e Cultura Espírita, da parte de todos os trabalhadores, voluntários, colaboradores e aqueles que, de alguma maneira, apoiaram e acreditaram no
sucesso deste importante evento.
Finalizando e valendo-nos desta oportunidade, registramos nosso agradecimento
às Diretorias desta Casa, que tanto contribuíram com esforço e dedicação para que a
nossa Mostra fosse, mais uma vez, motivo de orgulho para toda a família Comunhão!

Tratamento restrito indicado ao assistido pelos
grupos de Passe Desobsessivo, uma vez lá identificado a necessidade do Tratamento Intensivo.

Passe de tratamento desobsessivo
Destinado exclusivamente ao visitante que
passa pela triagem do Atendimento Fraterno,

NÃO ENSINE A CRIANÇA A ADOECER, de Américo Marques Canhoto, 16cm x
22cm, 144 páginas, EBM Editora, Santo André – SP, 2012, na Livraria Mário Carvalho
da Comunhão – R$ 25,90.

A vida é feita de desafios e escolhas. Escolhemos estar juntos nesta breve e magnífica existência, trilhando o bom caminho e combatendo o bom combate.

Passe de tratamento intensivo

cer e predispor o público a tornar-se receptivo
às energias revigorantes do passe magnético.
A senha de acesso ao passe é entregue na recepção do Auditório Bezerra de Menezes.

Para esse mês, indicamos a leitura do livro NÃO ENSINE A CRIANÇA A ADOECER, de autoria dr. Américo Marques Canhoto. Dr. Américo tem mais de trinta anos de experiência no atendimento às famílias,
como clínico geral. É educador em saúde e medicina
psicoespiritual, utiliza a homeopatia, florais, e fitoterapia para o tratamento. Ministra workshops, escreve
artigos para jornais, e mantém um blog na internet
para favorecer o internauta sobre os assuntos correlatos: http://americocanhoto.blogspot.com.
Nesta obra Canhoto revela que a saúde não tem nada
a ver com sorte, nem azar. Traz o interessante argumento de que aprendemos a adoecer como aprendemos a falar, a escrever, a andar. Embora tema às
doenças, o autor afirma que o homem não valoriza a
saúde, e se prepara para o enfrentamento das dores
advindas das fragilidade que aparecerão, sem privilegiar o tratamento preventivo. Relata que sua forma de agir é produto da educação e cultura milenar
de ganho secundário com o sofrimento, que pode e
deve ser modificada.
Canhoto propõe debate com objetividade a enganosa ideia de que se você está saudável
ninguém te valoriza, mas, se fica doente, o homem é mais amado e a tudo é permitido
fazer. Trata-se de uma literatura esclarecedora, que oferece ao leitor o raciocínio e oportunidade de como ficar livre de muitas teorias preconceituosas.

Prezados colaboradores, voluntários e trabalhadores

após conversa particular, e é orientado a submeter-se a um tratamento com passes semanais, dia e hora marcadas pelos trabalhadores
recepcionistas da Comunhão.

A diretora da DAE, Germana Carsten, ressalta
que o tratamento de Passe Desobssessivo é responsável pelo alívio e restabelecimento do equilíbrio e harmonia de 95% dos encaminhados pelo
Atendimento Fraterno. Que os restantes 5% dos
assistidos necessitam do Passe de Tratamento Intensivo (análogo a uma UTI de um hospital terreno), e correspondem aos casos severos de obsessão (quadros de loucura, automutilação, tentativa
de suicídio, etc).

Estante Espírita

Nota da Presidência

Comunhão altera nomenclatura do passe
Para facilitar o entendimento do frequentador que busca a Comunhão para receber o passe magnético, a Diretoria de Assistência Espiritual (DAE) aprova, juntamente com o Conselho
Diretor, nova nomenclatura que define melhor
os objetivos desse benefício que tanto conforta o corpo quanto traz equilíbrio psíquico ao
ser espiritual. Até o fim deste semestre, o visitante encontrará nos balcões de atendimento
da Casa um folder que o esclarecerá sobre a
terapêutica do passe, orientando-o na busca
da solução para seu tratamento.
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Confiantes que as contribuições e aprendizados adquiridos neste projeto serão de
grande valia para efetivação de nossa grande missão social e humana, reafirmamos
nossos sinceros votos de agradecimento a todos.
Assista o programa inédito com Mayse Braga a elucidar, à luz do
Espiritismo, temas propostos pelos entrevistadores Jack Darsa e
Waleska Maux no canal Youtube da Comunhão Espírita de Brasília.
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