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CUIDEMOS DA TAREFA
DA EVANGELIZAÇÃO
Rute Ribeiro*
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Vício radical
Rogério Coelho

inventados por mentes
vaidosas e despreparadas?
Com frequência, nos
deparamos com escolas
de evangelização implantando programas esdrúxulos e que desrespeitam as
necessidades psicopedagógicas e espirituais dos
seus frequentadores.
Não é difícil encontrar
programas de estudo incompatíveis com as condições de aprendizagem
das crianças e jovens ou,
ainda, atividades pedagogicamente inaceitáveis para públicos de
determinadas faixas etárias.
Se realmente desejamos que a evangelização espírita cumpra seus objetivos
de apoio à obra educativa dos indivíduos,
os dirigentes espíritas precisam acompanhar, de perto, como está se desenvolvendo a tarefa de evangelização na sua casa
espírita. Não apenas nomeando coordenadores de boa vontade, mas que, muitas
vezes, não têm as condições certas para
a tarefa. Mas também questionando se
determinados programas, métodos ou
atividades são adequados para atingir os
objetivos evangelizadores.
Se pretendemos manter as crianças
e jovens frequentando as atividades de
evangelização, precisamos oferecer-lhes
atividades motivadoras, desafiadoras e
que preencham suas necessidades de conhecimento, sempre atentos às mudanças tecnológicas e sociais do mundo.
Não podemos esquecer que, nos núcleos de evangelização, passa uma população com faixa etária que varia de zero a
21 anos e que é nessa fase que os espíritos estão mais suscetíveis a todo tipo de
aprendizado.
A nossa grande responsabilidade é não
desperdiçar essa oportunidade. E fazer
com que a Doutrina Espírita seja o valioso
apoio à obra de educação do homem.
Desde o lançamento da campanha de
evangelização espírita infantojuvenil,
os órgãos de unificação e a Federação
Espírita Brasileira produziram numerosos documentos que orientam a implantação e a organização da tarefa, bem
como capacitam todos os que desejam
ingressar nas equipes de trabalhadores da
evangelização.
Nem todas as tarefas que se realizam
nos centros espíritas possuem mais de
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Mais um ano de amor e estudo
Henrique Neuwald e Paulo de Tarso Lyra

Entrevista com a mãe
de Luiz Sérgio
Por André Ribeiro Ferreira

40 anos de produção de documentos
orientadores do trabalho. Todo esse material precisa ser conhecido, consultado
e utilizado no momento em que se estabelecem as diretrizes metodológicas e
doutrinárias para a educação espírita das
crianças e jovens.
Se, em 1987, buscava-se conscientizar
os dirigentes sobre a importância de implantar a Evangelização Espírita da criança e do jovem em todos os núcleos espíritas, hoje conclamamos os dirigentes a
apoiar e acompanhar a qualidade das atividades evangelizadoras que são oferecidas, a buscar informações sobre métodos
utilizados e a verificar se os documentos
emanados dos órgãos federativos estão
sendo utilizados.
Como nos alerta Guillon Ribeiro em
mensagem recebida em 1963, pelo
médium Júlio Cézar Grandi Ribeiro: “(...) É
através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa
de assistência educativa do homem.”
O amoroso amigo acrescenta: “que
jamais se descuidem do aprimoramento
pedagógico, ampliando, sempre que possível, suas aptidões didáticas; para que
não se estiolem sementes promissoras
ante o solo, pela inadequação de métodos e técnicas de ensino, pela insipiência
de conteúdos, pela ineficácia de um planejamento inoportuno e inadequado.”2
* Evangelizadora do Departamento de Infância e Juventude do Grêmio Espírita Atualpa.
1. ROCHA, Cecília. O Que é Evangelização? Fundamentos
da Evangelização Espírita da Infância e da Juventude.
FEB, 1987.
2. RIBEIRO, Guillon. Página recebida em 1963, durante
o 1º Curso de preparação de evangelizadores – CIPE,
realizado pela Federação Espírita do Estado do Espírito
Santo, pelo médium Júlio Cézar Grandi Ribeiro. Revista
Reformador de outubro de 1982.
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Palestras públicas
5º Congresso Espírita do DF
Mês do Livro Espírita

ENFERMIDADES
Maurício Curi*

Quando a indesejada dor nos alcança
Sem aviso, consentimento ou licença,
Oremos ao Pai com fé e esperança,
Rogando forças para suportar a doença.
Constrangidos e por hora limitados
Pelas enfermidades perturbadoras,
Não nos exaltemos desesperados
Em vãs blasfêmias acusadoras.
O leito que acolhe o ser adoentado
É terno convite a nova recapitulação
Da ação e do sentimento equivocado,
Nas sendas e roteiros de evolução.
Diante de tantas tristezas e vicissitudes,
Não se cale indiferente, o nosso coração
Amparando com nossas poucas virtudes
Aos que tombam na própria escuridão.
As tribulações e seus fardos pesados
Nascem da imprevidência, da ambição,
Do orgulho e dos excessos praticados
Pelo egoísmo em regime de auto ilusão.
Somente os gestos de genuína caridade,
Aliados ao sentimento de resignação,
Aproximam-nos do Deus de bondade
Que nos liberta, enfim, de toda aflição!
@freepik

No opúsculo O Que é Evangelização?,
encontramos o seguinte pensamento escrito por Cecília Rocha: “(...) a tarefa da
evangelização espírita infantojuvenil é do
mais alto significado dentre as atividades
desenvolvidas pelas Instituições Espíritas,
na sua ampla e valiosa programação de
apoio à obra educativa do homem”.1
A ação na educação do homem é enfatizada no texto citado e a sabedoria
dessas palavras destaca a valorização e o
cuidado que as casas espíritas precisam
ter com a atividade de evangelização da
criança e do jovem.
Em 1987, quando esse pensamento foi
divulgado, responsáveis pelas casas espíritas estavam se conscientizando sobre a
necessidade de oferecer, à nova geração,
a oportunidade de conhecer a Doutrina
Espírita por meio de programas compatíveis com as necessidades dessa nova
população.
Escolas de evangelização se multiplicavam nos centros espíritas de todo o país
e, cada vez mais, aumentava o interesse
dos dirigentes espíritas pela organização
e expansão do movimento em prol do ensino da Doutrina às crianças e jovens. Foi
o glorioso momento de implantação da
evangelização espírita infantojuvenil.
Passados mais de 30 anos, e com atividades de evangelização estabelecidas em
quase todos os centros espíritas, é necessário que os dirigentes voltem seus olhos
para o tipo e a qualidade dos trabalhos
que estão sendo realizados.
Quando Cecília Rocha referiu-se à importância da evangelização, destacou-a
como “a obra educativa do homem”.
Acrescentou que, se queremos que a educação espírita auxilie na melhoria dos indivíduos com vistas a um mundo melhor,
cabe a cada responsável por essa tarefa
uma maior atenção aos programas e projetos que estão sendo implantados.
As crianças e os jovens estão frequentando as casas espíritas, mas seus dirigentes sabem realmente o que acontece
nos grupos de evangelização? A Doutrina Espírita e o Evangelho de Jesus, bases
de toda a tarefa, estão sendo realmente
tratados nos núcleos evangelizadores?
As características do processo de aprendizagem estão adequadas a cada grupo
etário do nosso público-alvo? Os projetos
ali implantados estão de acordo com as
orientações dos órgãos federativos? Os
temas propostos para estudo e discussão
seguem uma lógica doutrinária ou foram

*Palestrante espírita,
Coordenador do Departamento
de Atendimento Espiritual
do Grêmio Espírita
Atualpa Barbosa Lima.
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VÍCIO RADICAL

Ele é a causa preponderante nos desajustes conjugais
Rogério Coelho*

“A batalha mais difícil a ser travada ocorre no teu mundo íntimo.”
(Joana de Ângelis)
Ele reside em nossa casa interior e o conhecemos muito bem!... Acompanha-nos
desde antigas eras e estamos, portanto,
familiarizados com ele: é o árbitro impiedoso das paixões dissolventes: alucina e
envilece... É herança do primarismo animal
e constitui-se no maior adversário de nossa
evolução. É sombra em nosso entendimento em forma de vaidade e tóxico em nosso
raciocínio na feição de orgulho. É veneno
em nosso coração sob a máscara do ciúme
e fogo em nossa alma, sob a agressiva capa
da revolta. Antítese da solidariedade constitui-se nosso estrênuo adversário, corroendo-nos as “carnes” da alma e fomentando
a hecatombe coletiva, asfixiando os mais
nobres ideais de vida. Alimenta-se no campo fértil da ignorância com os ingredientes
venenosos da revolta e da insensatez.
Ele é velha roupa inútil conservada no
lar do orgulho. É verdugo cruel, a pior
chaga da humanidade. Ele é a alma do
orgulho, seiva de todos os males e a dificuldade maior que existe em nós. É tão
violento quão generalizado mal. Não nos
permite ajudar a ninguém. Guardamo-lo à
semelhança de ferida oculta no coração.
Enquanto ele governar os grupos humanos e espalhar as suas torpes sementes,
em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a
humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas...
Ele é a causa preponderante nos desajustes conjugais. É a gênese de todos os
vícios e mazelas da alma... Jamais atingiremos o destino assinalado por Deus para
todos nós se não o tirarmos de nossa vida.
Para jogá-lo fora devem tender todos os
nossos esforços... Ele é incompatível com
a justiça, o amor e a caridade, e neutraliza
todas as outras qualidades. Funda-se no
sentimento do interesse pessoal e muitas instituições humanas o entretêm e
excitam. Algumas religiões o estimulam,
chegando ao cúmulo de transferi-lo até
mesmo para as regiões celestiais.
A educação e o Espiritismo dão-lhe
combate incessante, porém, sendo inerente à espécie humana e prendendo-se à
inferioridade dos espíritos encarnados na
Terra, constitui vigoroso adversário e obstáculo ao reinado do bem absoluto.
Longe de diminuir, ele cresce com a civilização, que até parece, o excita, mantém
e acoroçoa. Mais hediondo se torna quanto maior é o mal que lhe é caudatário.
Segundo os amigos espirituais “(...) de
todas as imperfeições humanas ele é a
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mais difícil de eliminar porque deriva da
influência da matéria, influência de que
o homem, ainda muito próximo de sua
origem, não pôde libertar-se e para cujo
entretenimento concorrem suas leis, sua
organização social, sua educação”.
Ele só se debilitará à proporção que a
vida moral for predominando sobre a vida
material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta, do nosso estado futuro real.
Nossa personalidade oferece trono onde
se assenta soberano e tirânico... Verme roedor, é um mal real que se alastra com vigor
vitimando por inteiro a quem, invigilante, o
acolhe, tornando-se necessário combatê-lo como se fosse uma enfermidade grave...
Ele é encontrado em todas as partes do
organismo social, desde a família aos povos, da choupana miserável ao mais suntuoso palácio.
Dentre as causas das misérias e males
humanos ele se alevanta como o mais significativo de todos. Ele é o útero onde são
gerados: o orgulho, a ambição, a cupidez,
a inveja, o ódio, o ciúme e tudo o que, a
cada momento, provoca mágoa e perturbação às relações sociais, induzindo
as criaturas às dissensões, aniquilando a
confiança, obrigando a se postarem em
constante defensiva umas contra as outras. Transforma o amigo. É um vício incompatível com a felicidade, com a paz,
com a segurança e tranquilidade.
Afinal de contas, qual é o nome desse
flagelo terrível? Qual é o nome desse vício radical? (radical: relativo à raiz, fundamental, básico)
Chama-se: egoísmo!
Emmanuel e Pascal, juntos, conclamam:
“o egoísmo tem de desaparecer da Terra,
a cujo progresso impede... Ao Espiritismo
está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo
é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas,
dirigir suas forças, sua coragem. Digo: coragem, porque dela muito necessita cada
um para vencer-se a si mesmo, do que para
vencer os outros. Que cada um, portanto,
empregue todos os esforços a combatê-lo
em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do
orgulho é o causador de todas as misérias
do mundo terreno. É a negação da caridade
e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. Ora, sem a caridade não
haverá descanso para a sociedade humana.
Digo mais: não haverá segurança. Com o

egoísmo e o orgulho, que andam de mãos
dadas, a vida será sempre uma carreira em
que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais
santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito.
Se as criaturas se amassem com mútuo
amor, mais bem praticada seria a caridade,
mas, para isso, necessário fora vos esforçásseis por largar essa couraça que vos cobre os corações a fim de se tornarem eles
mais sensíveis aos sofrimentos alheios”.
(E.S.E. – cap. XI, itens 11 e 12)
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ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E PROMOCIONAIS
Oficina de Costura: Terça-feira às 14h
Bazar Beneficente Irmã Virgínia: Domingo às 10h
Gabinete Odontológico: Sábado às 8h e Domingo às 10h
Gabinete de Psicologia: Domingo às 10h
Gabinete Médico e Farmácia: Domingo às 10h
Albergue Noturno: Aberto todo ano
Campanha Auta de Souza: Domingo às 10h
Distribuição da Sopa: Domingo às 10h
Caravana Chico Xavier (apoio aos desvalidos): 1ª sexta-feira de cada mês às 19h
Visita ao Hospital Materno Infantil: 1º e 3º Domingos às 14h45
Assistência Jurídica: Domingo das 10h às 12h
Reunião de Irradiação: Terças-feiras às 19h30
ATIVIDADES DOUTRINÁRIAS
Reunião Pública e Passe: Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 20h
Domingo: 9h
Evangelização da Infância: Domingo às 9h
Evangelização da Juventude: Domingo às 10h30
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita: Sábado às 16h45
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MAIS UM ANO DE
AMOR E ESTUDO
Henrique Augusto Neuwald e Paulo de Tarso Lyra*

Gratidão! É esta a palavra que nos vem
à mente quando vamos falar da Juventude
do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima –
GEABL. A oportunidade de trabalho frente
à juventude nos traz mais forte a percepção da centelha divina em nós. O brilho
nos olhos, os sorrisos nos rostos, o abraço
fraterno e o carinho na fala é o que mais
acalenta o coração e nos encoraja a estudarmos cada vez mais esta “fina doutrina”
– o consolador prometido, para confortar
e amparar nossos jovens em mais uma jornada reencarnatória.
No ano de 2018, o trabalho realizado
com os jovens em nossos encontros foi
revestido de muito estudo compartilhado
no sentido de trazer o entendimento dos
evangelizandos e confrontá-los à luz da
Doutrina Espírita. Sempre com o objetivo
de deixar que, aliado à razão, fluíssem os
verdadeiros ensinamentos do mestre Jesus.
No início do ano, começamos abordando o núcleo temático voltado para o
Movimento Espírita no Brasil e no Mundo.
Desenvolvemos o tema da reforma íntima
e a perfeição moral, autoestima, autoaceitação e temas que podem ensejar dúvidas e insegurança, como a sexualidade e

compromisso afetivo, que também foram
abordados.
Os enunciados apresentados aos jovens
referentes às Leis Morais, que formaram
o grande núcleo temático do ano, foram
desenvolvidos em nossas aulas e despertaram a curiosidade e o reconhecimento de
preencher o vazio gerado pelas inseguranças da vida.
Os temas expostos geraram em nossos
jovens a necessidade de buscar um sentimento de bem-estar interior. Com isso,
percebemos que o estudo da Doutrina
Espírita elucida os meandros de nossa
atual existência terrena e nos impulsiona
à execução de atividades no bem. Os efeitos benéficos desse trabalho, que não é
nosso apenas, fez com que alguns jovens
laborassem em outras atividades desenvolvidas pelo GEABL, como a distribuição
de sopa, a caravana Chico Xavier e formação de novos evangelizadores.
As atividades voltadas ao auxílio do próximo provocam o equilíbrio e tranquilizam
a alma. Mas este benfazejo sentimento só
é solidificado por meio da evangelização.
Por isso, trazemos o dizer de Vianna de
Carvalho, ao sintetizar que:

ENTREVISTA COM A
MÃE DE LUIZ SÉRGIO
Por André Ribeiro Ferreira

Nome: Zilda Neves de Carvalho
Instituição espírita: Centro Espírita Francisco de Assis, em Brasília, na Asa Norte.
Nascida no Rio de Janeiro, de família espírita, participa da administração e
ajuda em vários serviços da casa espírita, produção de enxovais, campanha
de cestas básicas, além de atividades mediúnicas e doutrinárias.

ARF: Para a senhora,
quem é Luiz Sérgio?
ZNC: Luiz Sérgio veio na minha família
para cumprir uma missão. Era um menino
carismático, gostava de ajudar os colegas.
Uma vez o Luiz Sérgio vinha para casa, e
perto da casa tinha um cruzamento e um
policial com uma moto diferente, que ele
não conhecia... de repente, conversando
com o policial ele o convidou para ir lanchar lá em casa. Ele levou o policial lá pra
casa. Quando eu chego com meu marido
do serviço à noite, me deparo com a moto
do policial e imaginamos que tivesse ocorrido algo muito grave... polícia na minha
porta! Ao entrarmos fomos recebidos por
eles, que nos aguardavam para lanchar
novamente.

ARF: Conte-nos sua história
em breves palavras...
ZNC: Que eu me lembre, da parte infantil, ele teve sempre muitos coleguinhas,
era cordato. Gostava de animais, tinha
uma cadelinha que brincava. Era consciente e curioso. Cumpriu bem todas as etapas que foram confiadas, inclusive quando maiores os dois filhos foram trabalhar
no Banco do Brasil, eles estudavam de
noite e de dia iam para o Banco trabalhar.
Estudavam engenharia, muito responsáveis e conscientes de seus deveres.
ARF: Como surgiram os livros?
ZNC: Partiu primeiro quando meu esposo enviou a primeira mensagem psicografada de Luiz Sérgio para o “Jornal dos

“[…] à Evangelização Espírita Infantojuvenil cabe a indeclinável tarefa educacional de preparar os futuros cidadãos desde cedo, habilitando-os com as sublimes
ferramentas do conhecimento e do amor
para o desempenho dos compromissos
que lhes cumprirá atender, edificando a
nova sociedade do amanhã.” (Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira
Franco, no dia 26 de fevereiro de 2007,
em Miami, Fla. USA. Fonte: Apostila Entrevista com o Espírito Vianna de Carvalho,
FEB, 30 anos da Campanha de Evangelização Espírita Infanto-juvenil)
Em 2019 teremos mais. A Evangelização
terá início em 3 de março, e o ano, sem
dúvida, promete. Teremos dois cines pipocas – um no primeiro semestre e outro
no segundo – nos quais traremos filmes
atuais para debater com os jovens a realidade cotejada com a Doutrina Espírita.
Teremos a COJEDF – Confraternização
de Juventudes Espíritas do Distrito Federal 2019, a Conbraje – Confraternização
Nacional de Juventudes Espíritas – e estamos nos esforçando para retomar o
Big Encontro, com muitas brincadeiras
e estudo da Doutrina Espírita. Além das
aulas preparadas com carinho pelos evangelizadores e com o auxílio embasado dos
jovens que estão terminando o Ciclo na
Juventude.
Evangelizar é amar do mais fundo de
nossos corações. Mas também é diversão
e estudo. Venha estudar com a gente. Você

não vai se arrepender. Os evangelizadores
da Infância e Juventude estão de braços e
corações abertos esperando vocês!
* Coordenadores da Juventude do Grêmio Espírita Atualpa.

Breve nota sobre seu filho Luiz Sérgio de Carvalho
Filho de Júlio de Carvalho e de Zilda Neves de Carvalho, nasceu no Rio de Janeiro,
Capital, em 17 de novembro de 1949. Aos onze anos de idade, transferiu-se com seus
familiares para Brasília, onde fixaram residência.
Seus estudos foram feitos em colégios do Plano Piloto: Nossa Senhora do Rosário
(Irmãs Dominicanas), CASEB e Elefante Branco. Cursou até o oitavo semestre da Faculdade de Engenharia Eletrônica da Universidade de Brasília – UnB. Pertencia ao quadro
de funcionários do Banco do Brasil S/A e estava lotado na Agência Central de Brasília.
Em um fim de semana foi para São Paulo assistir à primeira corrida de carros “Formula 1” que seria
realizada no Brasil, no autódromo de Interlagos. Viajou a convite de colegas de serviço e aceitou com o
objetivo de ajuda-los a dirigir na estrada, além de ir rever os parentes que conhecera, praticamente, no
ano anterior, principalmente a priminha Valquíria, com quem passara a corresponder-se.
Eram quatro que seguiram viagem no Volkswagen. Durante a viagem de regresso, Luiz Sérgio no banco
do passageiro da frente enquanto Roberto dirigia. Ao ultrapassar um coletivo, o veículo passou por um
buraco na estrada, que provocou o rompimento de uma peça do carro. O carro se desgovernou, causando
o acidente. Luiz Sérgio faleceu e Roberto sofreu ferimentos que provocaram a sua invalidez. O acidente
aconteceu na madrugada de 12 de fevereiro de 1973, nas proximidades de Cravinhos, Estado de São Paulo.
Os detalhes acima apresentados foram relatados pelos dois companheiros que viajavam no banco
traseiro do veículo e que nada sofreram. (Informações extraídas do sitio: www.cairbar.com.br/grupo/
pagina-15-lsergio.htm em 14/2/2019)

Sports”, na página Mundo Azul. Meu esposo colocou o nosso endereço e contatos. As pessoas começaram a ligar lá para
Casa. A partir de então foram publicadas
mensagens em série. A primeira mensagem foi recebida por Alayde de Assunção
e Silva, minha prima, médium psicógrafa,
em São Paulo. Um dia ela telefonou para
mim e me disse: “Zilda, você vai ter uma
surpresa boa. Eu recebi uma mensagem do
teu filho”. Fiquei muito feliz e isto se repetiu. Aí que o Júlio, meu marido teve a ideia
de publicar no Mundo Azul. Isto se tornou
uma rotina. Daí resolvemos compilar tudo
e publicarmos o primeiro livro, que se intitulou “O mundo que eu encontrei.”

dele em mandar estas mensagens ajudou
muita gente. Temos certeza de que ajudou
principalmente aos jovens, como ele.

ARF: Como mãe, que lição a
senhora gostaria de passar
para outras mães?
ZNC: Confiar sempre que nunca estamos
sozinhas, embora a dor seja muito grande. É
uma prova muito difícil uma mãe que perde
um filho, inclusive na minha situação, onde
ele já tinha uma vida toda detalhada e em
plena realização. Estudante de engenharia,
funcionário do Banco do Brasil e de repente some da nossa vida... vai embora! É uma
dor muito grande... mas a gente tem que
compreender que cada um tem o seu destino. E o destino dele era aquele... cumprir
aquela etapa, voltar para contar... a decisão

ARF: Suas palavras finais,
para os nossos leitores:
ZNC: Eu espero que as mensagens do
Luiz Sérgio tragam, para os leitores, a
certeza de que ninguém morre! Estamos
aqui para um determinado tempo e vamos
voltar para a espiritualidade e cumprir as
nossas tarefas, a nossa missão. Façam
isto com a certeza de que ninguém está
sozinho. Luiz Sérgio tem um livro com
este título “Ninguém está sozinho”... nós
estamos amparados, a espiritualidade nos
ajuda... nos traz consolo ao coração e a
certeza de que estaremos um dia todos
juntos na espiritualidade.

ARF: E para os jovens, que
mensagem gostaria de dar?
ZNC: Nunca desista de seus ideais. Lutem por aquilo que vocês desejam ser...
médico, advogado, dentista... não importa a profissão que você vai decidir. Fique
firme na sua decisão. A espiritualidade ajuda... você recebe forças para cumprir suas
tarefas. As instituições agora estão mais
abertas para esta busca e fica mais fácil
você realizar seu desejo de terem uma boa
profissão e ser útil e ajudar a sociedade.
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1/3/1944

Dom

3

Verônica Maria

A MENSAGEM CRISTÃ

Seg

4

Adolfo Cavalcante

DA VOLTA DO ESPÍRITO À VIDA ESPIRITUAL

6/3/1932

Qui

7

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

10 DIJ

APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO

9/3/1979
9/3/1984

Seg

11 Carmelita Indiano

ABORTO ESPONTÂNEO

Qui

14 Niraldo Pulcineli

HÁBITOS INFELIZES

Dom

17 Fátima Guimarães

A NOVA GERAÇÃO – CRIANÇAS DO SÉCULO XXI E SEUS TALENTOS

Seg

18 Maurício Curi

AMOR E SERENIDADE

Qui

21 André Monteiro

JUSTIÇA DAS AFLIÇÕES

Dom 24 Vansan

19/3/1839
20/3/1833
22/3/1882
23/3/1857
24/3/1921

PALESTRA MUSICADA E CANTADA

31/3/1848

Seg

25 Luiz Augusto

JUSTIÇA DIVINA

Qui

28 Ricardo Honório

INFLUÊNCIA ESPIRITUAL

31/3/1869

O MUNDO EM TRANSIÇÃO E OS DESAFIOS DOS JOVENS

1/4/1858
2/4/1869
2/4/1910

Dom 31 Niraldo Pulcineli

Abril

Datas Espíritas

Segundas e Quintas às 20h
Domingo às 9h

Seg

1

Flávio Bastos

LIBERTAÇÃO

Qui

4

Jorge Hessen

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

Dom

7

André Monteiro

DESAFIO DOS PAIS: EDUCAR-SE PARA EDUCAR

Seg

8

Carmelita Indiano

O ORGULHO E A HUMILDADE

Qui

11 Warwick Mota

A VIDA FUTURA

Dom

14 Maurício Curi

PAIS DIFÍCEIS

Seg

15 Eduardo Favero

O CRISTO CONSOLADOR

Qui

18 DCSE

DIA DO LIVRO ESPÍRITA

Dom 21 Sérgio Castro

RELIGIÃO E ESPIRITUALIDADE NO AMBIENTE FAMILIAR

22 Catharino dos Anjos

NECESSIDADE DE AUTOILUMINAÇÃO

Qui

25 Fabiano Augusto

ANTE A REENCARNAÇÃO

Dom 28 Adauto Santos

21/4/1889
22/4/1904
24/4/1984

O LAR E AS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS

29 Walid Koury

4/4/1919
11/4/1900
12/4/1927
15/4/1864
18/4/1857
14/4/1999
18/4/1974

Seg

Seg

br.freepik.com

Março

Tema das Palestras

30/4/1856

A FELICIDADE NÃO É DESTE MUNDO

É lançado o jornal “O Semeador”, em São Paulo, órgão da FEESP
É fundada a Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba, pela
emérita espírita Benedita Fernandes
Desencarnação de José Herculano Pires
Desencarnação de Yvone do Amaral Pereira
Nasce em Portugal, Antônio Gonçalves da Silva Batuíra, médium
curador
Nasce na Inglaterra, Daniel Dunglas Home, considerado o maior médium de efeitos físicos
O livro “A Gênese”, de Allan Kardec, é editado pela primeira vez em
língua portuguesa
Nasce Gabriel Delanne
Nasce Hilpert Doelinger Viana, f undador do GEABL
Os fenômenos em Hydesville (EUA) atingem o auge, envolvendo a família Fox, dando início a inúmeras investigações sobre a
mediunidade
Desencarnação de Allan Kardec, vítima da ruptura de um aneurisma
É fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por Allan
Kardec
Allan Kardec é sepultado no Cemitério de Montmartre
Nasce Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, MG
Desencarnação de Willian Crookes, estudioso inglês dos fenômenos
espíritas
Desencarnação, no Rio de Janeiro, de Bezerra de Menezes
Desencarnação de Léon Denis
Lançado por Allan Kardec “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
Lançado “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec
É instituído o “Dia do Consolador”
É lançado o jornal “Folha Espírita”
Foi fundado no Rio de Janeiro o Centro Espírita do Brasil, sendo
seu primeiro presidente Adolfo Bezerra de Menezes, que instalou a
primeira escola de médiuns junto com Augusto Elias da Silva
Desencarnação de Florence Cook, a médium de materializações do
Espírito Katie King
Desencarnação, no Rio de Janeiro, do jornalista Deolindo Amorim
É transmitida a Allan Kardec a primeira revelação mediúnica a respeito da sua missão
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ESPÍRITO POÉTICO
Autor: Vitor Bruno Santos

O livro Espírito Poético contém poesias que o autor Vitor Bruno Santos recebeu
por inspiração espiritual, com a abordagem de despertar sentimentos e lembranças superiores. Poemas tocados de espiritualidade, com amor, fé e esperança, citando Deus, Cristo, elevação e fazendo esta obra digna de elevado respeito e valor.
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www.editoraotimismo.com.br – http://editoraotimismo.blogspot.com.br
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DEPARTAMENTO DE ARTE E
CULTURA ESPÍRITA – DACE
Planejamento de atividades para 2019

“O papel fundamental da arte é exprimir a vida em toda
a sua potência, em sua graça e em sua beleza”.
O Espiritismo na Arte, Léon Denis.
OBJETIVO GERAL
Executar as atividades previstas no Calendário
DACE 2019, destacando-se:
• Continuar e incrementar as atividades do Projeto Musical Nova Geração com as crianças e
adolescentes da Escola de Evangelização Espírita Irmã Zélia (março/2019). Nessa nova fase,
o projeto sugere que as crianças e adolescentes utilizem alguns instrumentos musicais nas
atividades propostas, ora sendo confeccionados pelos facilitadores Leandro Constancio e
Regina Ferreira, ora usando material já pronto.
• Realizar as preparações de ambiente que antecedem às palestras públicas, de segundas
e quintas-feiras, em homenagem ao mês do
Livro Espírita (abril/2019);
• Oferecer suporte técnico para a apresentação
musical que acontecerá durante o Lanche Beneficente (28/abril/2019);

• Promover e executar oficinas de capacitação
para trabalhadores e frequentadores do GEABL,
com foco no desenvolvimento de capacidades
artísticas ou no suporte técnico para eventos
artísticos, nos moldes do que foi oferecido em
outubro de 2018 (abril/2019);
• Promover e apresentar o encontro musical “Atualpa e Amigos”, promovendo grupos musicais
parceiros da Casa de Atualpa e que fazem parte
do Movimento Espírita do DF (5/maio/2019);
• Colaborar na preparação de ambiente e na manutenção da estrutura audiovisual do Encontro
de Trabalhadores do GEABL (20/junho/2019);
• Promover e apresentar os saraus de aniversário
do GEABL, durante todo o mês de outubro/2019;
• Realizar parceria com o Departamento de Infância e Juventude, nas apresentações da Escola de Evangelização Espírita Irmã Zélia, no
Dia da Família (junho/2019);

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima
• Promover e apresentar atividades artísticas
nas Noites de Prece de Natal de Ano Novo do
GEABL (dezembro/2019).

ATIVIDADES/PROJETOS
DO DACE PARA 2019
• Dinamizar e atualizar as informações de atividades realizadas pelo DACE no site do GEABL.
• Promover o encontro de atores, atrizes e equipes técnicas, nas dependências do GEABL,
para a realização e apresentação de peça teatral em comemoração aos 60 anos do Grêmio.
• Promover e realizar oficinas de Introdução ao
Teatro, Produção Audiovisual e Recepção em
Eventos Artísticos (Cerimonial), para dar suporte às atividades que o DACE realiza nas
dependências do GEABL.

TRABALHADORES DO
DACE E ATIVIDADES
• Lucimar Constancio
Email: lu.constancio@hotmail.com
Atividades: coordenação do Departamento;
responsável pelos saraus de aniversário do Grêmio, em outubro; e pelas preparações de ambiente que antecedem as Noites de Prece de Natal e
de Ano Novo, em dezembro.
• Adolfo Cavalcante
Email: Adolfo.cavalcante@gmail.com

Atividades: substituição na coordenação do
DACE; responsável pelas preparações de ambiente
do mês do Livro Espírita, em abril/2019; divulgador
do acervo musical da Casa no site do GEABL.
• Cássius Vantuil
Email: cassiusvantuil@yahoo.com.br
Atividade: responsável pela direção das atividades cênicas do DACE no GEABL.
• Leandro Constancio
Email: constancio1959@hotmail.com
Atividade: responsável pelas atividades do
Projeto Musical Nova Geração, que trabalha em
parceria com o DIJ, em atividades de sensibilização musical das crianças e adolescentes da Escola de Evangelização Espírita Irmã Zélia – EEIZ.
• Regina Ferreira
Email: Reginahia43@gmail.com
Atividades: trabalha em parceria com Leandro Constancio nas atividades do Projeto Musical
Nova Geração; responsável pela promoção, execução e apresentação do Projeto Espírita de Arte-Educação do GEABL.
• André Ramos
Email: andrebioramos@yahoo.com.br
Atividades: responsável pelo Setor de Artes
Musicais do DACE, que promove a divulgação do
acervo musical do GEABL e demais atividades
que envolvam a propaganda da Doutrina Espírita
pela música.

DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE MEDIÚNICA – DAM
Mediunidade Estudo e Prática – MEP
Plano de curso para 2019
MÊS

MAR.

ABR.

MAIO

JUN.

JUL.

DIA

HORA

TEMA

9

17h

16

17h

23

17h

ATIVIDADE INTEGRADORA PARA TODOS
AÇÃO DOS ESPÍRITOS NO PLANO FÍSICO: PAPEL DOS FLUIDOS, PERISPÍRITO E
MENTE
ESTUDO DO PERISPÍRITO

30

17h

A EMANCIPAÇÃO DA ALMA

6

17h

ECLOSÃO DA MEDIUNIDADE

13

17h

O TRANSE MEDIÚNICO

20

17h

ATIVIDADE INTEGRADORA (TODOS)

27

17h

PERCEPÇÃO, CONCENTRAÇÃO MENTAL, SINTONIA E PASSIVIDADE

4

17h

TRANSES

11

17h

A MANIFESTAÇÃO ANÍMICO-MEDIÚNICA DOS ESPÍRITOS

18

17h

CLASSIFICAÇÃO DA MEDIUNIDADE: EFEITOS INTELIGENTES

25

17h

1

AGO.

SET.

3

17h

A MEDIUNIDADE DE EFEITOS FÍSICOS

10

17h

EDUCAÇÃO DA FACULDADE MEDIÚNICA

17

17h

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA REUNIÃO MEDIÚNICA NO PLANO FÍSICO

24

17h

AVALIAÇÃO DA REUNIÃO MEDIÚNICA

31

17h

REUNIÃO MEDIÚNICA: OS PARTICIPANTES DESENCARNADOS

7

17h

ORGANIZAÇÃO DA REUNIÃO MEDIÚNICA NO PLANO ESPIRITUAL

14

17h

REUNIÃO MEDIÚNICA: OS PARTICIPANTES ENCARNADOS

21

17h

O DIÁLOGO COM OS ESPÍRITOS

28

17h

5

17h

ATENDIMENTO AOS ESPÍRITOS QUE SOFREM (1)
(FOCO NA CONSOLAÇÃO)
ATENDIMENTO AOS ESPÍRITOS QUE SOFREM (2)
(FOCO NO ESCLARECIMENTO)

12

17h

MENSAGENS MEDIÚNICAS

19

17h

OBSESSÃO: CAUSAS, GRAUS E TIPOS

MECANISMOS DA INTUIÇÃO

26

17h

O OBSESSOR E O OBSIDIADO

17h

MECANISMOS DA PSICOFONIA

2

17h

O PROCESSO OBSESSIVO

8

17h

MECANISMOS DA VIDÊNCIA E AUDIÊNCIA

9

17h

DESOBSESSÃO: RECURSO ESPÍRITA

15

17h

MECANISMOS DA PSICOGRAFIA

16

17h

ATIVIDADE INTEGRADORA (TODOS)

22

17h

ATIVIDADE INTEGRADORA (TODOS)

23

17h

A PRÁTICA DA CARIDADE COMO AÇÃO DESOBSESSIVA

29

17h

O ANIMISMO NA PRÁTICA MEDIÚNICA

30

17h

MEDIUNIDADE E OBSESSÃO EM CRIANÇAS

RECESSO DE 6 a 27

OUT.

NOV.

DEZ.

RECESSO DE 7 A 28
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DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE – DIJ
Plano de curso da Juventude Espírita Irmã Zélia para 2019
1º CICLO
2º CICLO
MÊS
FEV.

DIA

TEMA

16/17 Atividade de Formação – SEMEAR
24

MAR.

ABR.

MAIO

FEV.

DIA

AULA INAUGURAL

10

Formação dos Seres Vivos

17

Existência e Sobrevivência do Espírito

24

Mecanismos da Prece

31

REUNIÃO DE PAIS / Allan Kardec e a Codificação

7

Princípios básicos da Doutrina Espírita:
A reencarnação

13

CINE PIPOCA NOTURNO

21

Livre Arbítrio e Lei de Causa e Efeito

28

Comunicabilidade dos Espíritos

5

A Lei de Evolução: A Marcha do Progresso

12

Pluralidade dos Mundos Habitados
Decálogo/predições do advento do Cristo

MAR.

ABR.

MAIO

25/26 BIG ENCONTRO
2
JUN.

JUL.

AGO.

SET.

ENSAIO (dentro de sala)
Os ensinos de Jesus: Desprendimento dos bens
terrenos

NOV.

DEZ.

MÊS

DIA

TEMA

16/17 Atividade de Formação – SEMEAR

FEV.

24

Reunião Geral

24

Reunião Geral

3

AULA INAUGURAL

3

AULA INAUGURAL

10

PALESTRA DIJ / Existência e Sobrevivência do
Espírito

10

PALESTRA DIJ / A formação da Terra/Formação dos
Seres Vivos

17

Perispírito: Conceito e Função

17

As Leis Divinas

24

Deus na Visão Espírita

24

Prece: Equilíbrio e Harmonia

31

REUNIÃO DE PAIS / A evolução do Pensamento
Religioso

31

REUNIÃO DE PAIS / Os fenômenos espíritas e a
Codificação do Espiritismo

7

A metodologia de Kardec

7

Princípios básicos da DE: Provas da Reencarnação

13

CINE PIPOCA NOTURNO

13

CINE PIPOCA NOTURNO

21

Pluralidade dos Mundos Habitados

21

28

Comunicabilidade dos Espíritos – visão histórica e
provas

Comunicabilidade dos Espírito: Visão Histórica e
Provas

28

Pluralidade dos Mundos Habitados

5

Princípios básicos da Doutrina: A reencarnação

12

A Lei de Evolução: A Marcha do Progresso

19

Princípios básicos da DE: Livre Arbítrio e Lei de
Causa e Efeito

MAR.

ABR.

MAIO

25/26 BIG ENCONTRO
2

ENSAIO (dentro de sala)
A missão do Povo Hebreu/ de Moisés e a
Preservação da Ideia do Deus Único

9

DIA DA FAMÍLIA

5

A Lei de Evolução: A Marcha do Progresso

12

Unidade doutrinária e atualidade de Doutrina Espírita

19

Progressividade da Revelação Divina: caráter dos
profetas e missionários

25/26 BIG ENCONTRO
2

ENSAIO (dentro de sala)
Sócrates e Platão: missionários no Ocidente

9

DIA DA FAMÍLIA

16

A Missão de João Batista

9

DIA DA FAMÍLIA

16

A Fé

23

A propagação do Cristianismo: Pedro e Paulo

16

O Sermão da Montanha/O Perdão

30

VISITA ASSISTENCIAL

23

Os Ensinamentos Cristãos – Resignação e Paciência

23

A doutrina de Cristo/Jesus na Atualidade

7

Os Apóstolos e os Discípulos de Jesus

30

VISITA ASSISTENCIAL

30

VISITA ASSISTENCIAL

14

RECESSO

7

Os Primeiros Cristãos

7

Os Evangelistas

21

RECESSO

14

RECESSO

14

RECESSO

28

RECESSO

21

RECESSO

21

RECESSO

4

O Consolador Prometido

28

RECESSO

28

RECESSO

11

Conhecimento de Si Mesmo

4

O Consolador Prometido/ Ação Evangelizadora

4

A ação evangelizadora

18

Grupo Familiar: Antecedentes Espirituais

25

CINE PIPOCA

1

Grupo Familiar: Conduta Espírita no Lar

8

MANHÃ DE LAZER

15

Grupo Social: Liberdade e limites na Sociedade

21/22 COJEDF

OUT.

TEMA

16/17 Atividade de Formação – SEMEAR

Reunião Geral

3

19

MÊS

3º CICLO

29

O Jovem Espírita na Sociedade

6

Respeito à criação de Deus: Suicídio

13

O Espírita Perante as Drogas

20

Respeito às diferenças

27

ENCONTRO DE PAIS E FILHOS

3

Doutrina Espírita explica: Doação de órgãos

10

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANO

17

Doutrina Espírita e Movimento Espírita

24

ATIVIDADE INTEGRADORA – DAM

1

Jesus e o Natal

8

CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO EM
SALA DE AULA

JUN.

JUL.

AGO.

SET.

11

O Autoaperfeiçoamento

18

Estrutura Familiar e Conflitos Familiares

25

JUN.

JUL.

11

“Eu não vim Destruir a Lei”

18

O Autoconhecimento

CINE PIPOCA

25

CINE PIPOCA

1

A Importância da Família no Processo de Evolução
do Espírito

1

Família: Conflitos domésticos/ A Família Universal

8

MANHÃ DE LAZER

8

MANHÃ DE LAZER

15

O Compromisso Afetivo

15

Conduta Espírita: Perante a Sociedade

AGO.

SET.

21/22 COJEDF

21/22 COJEDF

OUT.

NOV.

DEZ.

29

Valorização da Vida: O Espírita Perante o Aborto

6

Conflitos Individuais e Sociais – A Violência

13

Trabalho Assistencial Voluntário

20

O Necessário e o Supérfluo

27

29

O Homem – Cidadão do Universo

6

As leis morais

13

O espiritismo e a reforma moral da sociedade

20

O Espírita perante a antecipação da morte

ENCONTRO DE PAIS E FILHOS

27

ENCONTRO DE PAIS E FILHOS

3

Doutrina Espírita e Movimento Espírita: Conceito

3

A Doutrina Espírita Explica: Células-tronco

10

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANO

10

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANO

17

O Espírita no Centro Espírita

17

Propagação da Mensagem Espírita e a Unificação

24

ATIVIDADE INTEGRADORA – DAM

24

ATIVIDADE INTEGRADORA – DAM

1

Jesus e o Natal

1

Jesus e o Natal

8

CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO EM
SALA DE AULA

8

CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO EM
SALA DE AULA

OUT.

NOV.

DEZ.

DEPARTAMENTO DE ESTUDO DOUTRINÁRIO – DED
Calendário de atividades 2019
Fevereiro
8 (Sexta)

Junho
Reunião equipe DED

Março

20 (Quinta- feira) Encontro dos Trabalhadores / DCSE
29 (Sábado)

Último roteiro do semestre

30 (Domingo)

08h30 às 12h30: Curso de formação de
facilitadores FEDF

9h: Reunião da diretoria e do DED
9 (Sábado)

16h: Reunião facilitadores
17h: Aula inaugural / palestra “O homem de bem”,
Warwick Mota

Abril

Outubro

Julho

1 a 31

Comemoração do aniversário do GEABL (focar na
preparação do ambiente) 59 anos

4, 5 e 6

Congresso Espírita Mundial (Cidade do México)

12 (Sábado)

Atividade integrada (palestra a definir)

Novembro

6, 13, 20 e 27

Recesso

9 (Sábado)

PEACE

28 (Domingo)

Curso de formação de facilitadores FEDF

30 (Sábado)

Último roteiro do semestre / confraternização

1 a 30

Comemoração do Mês do Livro Espírita

Agosto

19, 20 e 21

5° Congresso Espírita do DF

3 (Sábado)

Retorno aos roteiros na sala de aula

Em aberto

Bazar Natalino

28 (Domingo)

Lanche Beneficente

18 (Domingo)

Curso de formação de facilitadores FEDF

24 (Terça-feira)

Noite de Prece – Natal

31 (Terça-feira)

Noite de Prece – Ano Novo

Maio
25 (Sábado)

Dezembro

Setembro
Atividade integradora / “A importância do estudo”

7 (Sábado)

Cine Atualpa (aula)

