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Em torno dos três primeiros anos deste milênio, quando começa-
mos a frequentar a SEMP, havia na Casa sete grupos mediúnicos, 
nenhum deles especializado em desobsessão. O curso COEM fun-
cionava apenas às quintas-feiras à noite e além dele, PBDE e ES-
DE eram as opções de estudo da Doutrina. Não havia atividades às 
sextas-feiras nem aos sábados e as palestras da terça à tarde, sem 
equipe de acolhimento, atraiam poucos participantes.  

Em 2008, tendo concluído o COEM, que formou um novo grupo 
mediúnico já atuando há dois anos e cursando o ESDE, organiza-
mos uma pesquisa para verificar quantos trabalhadores de grupos 
mediúnicos teriam interesse em participar de um trabalho de de-
sobsessão, caso este fosse organizado. Voluntários antigos da 
Casa menosprezaram a iniciativa, argumentando que já havia sido 
tentado há tempos atrás, sem sucesso, mas prosseguimos assim 
mesmo. E com o consentimento do Diretor do Departamento Dou-
trinário à época, convidamos, para o treinamento dos interessados, 
Rubens Denizar Figueira dos Santos, cujo currículo de atividades 
espíritas incluía a reciclagem e formação de diversos grupos de 
desobsessão em Curitiba, alem de dirigir os dois grupos que reali-
zavam esta tarefa mediúnica dentro do Hospital Espírita de Psiquia-
tria Bom Retiro. O primeiro grupo de desobsessão da SEMP come-
çou então a atender os casos encaminhados pelo Atendimento 
Fraterno a partir de janeiro de 2009 e, desde meados de 2016, a 
Casa já conta com quatro grupos especializados nesta função, com 
objetivo de prestar socorro a um número crescente de acometidos 
de transtornos espirituais. 

Para aprimorarmos este serviço, fomos em busca de mais conhe-
cimentos e deparamos com o Magnetismo, resgatado das obras do 
Codificador pelo estudioso Jacob Melo, que trouxemos à cidade 
para nos ensinar as técnicas, em 2011, com consequente implanta-
ção do curso Magnetismo e Espiritismo a partir de 2013.  

Desde março de 2012 participando da direção do Departamento 
Doutrinário, na esperança de suavizar os obstáculos inerentes às 
novas interpretações que brotam do estudo e pesquisa constantes, 
nosso objetivo é envolver a todos os voluntários e estudantes na 
busca da verdade, mesmo aqueles que ainda não compreenderam 
as orientações de Kardec, de que a Doutrina não pode se estagnar.  

Neste ano de 2017, a SEMP constitui-se em exemplo de ação espí-
rita, cada vez mais produtiva. 

As necessidades são muitas ainda e os projetos a serem implanta-
dos visam a supri-las. Neste Boletim, apresentamos um sumário 
dos planos para este ano e o próximo. 

E o progresso continua... 

                                          Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade 

 

RECICLAGEM DE DIALOGADORES: Em 28 de janeiro e 04 de 
fevereiro deste ano, o Departamento Doutrinário realizou em 
dois módulos a Reciclagem de Dialogadores de Grupos Mediú-
nicos da SEMP, com a ativa participação dos presentes na troca 
de experiências e ações positivas para o auxílio à Espiritualida-
de na tarefa de despertar Espíritos para as leis de Deus.   

        

 

 

 

 

 

 

Faça a inscrição nos cursos pelo nosso site: 
www.osmensageirosdapaz.org.br 

 

O Estudo das obras da Codificação 
e o ESDE trazem o conteúdo de O 
Livro dos Espíritos, que este ano 
completa 160 anos.  
Veja à página 6 os horários destes 
e de muitos outros grupos de estu-
do que a SEMP oferece. 

  

O livro Yvonne Pereira, 
uma heroína silenciosa, 
de um pesquisador 
espírita, conta fatos 
imprescindíveis da vida 
desta médium notável.  
Leia mais à página 4.  

http://www.osmensageirosdapaz.org.br/
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EM BUSCA DE UM IDEAL 

                                            Zélia Carneiro Baruffi* 

...E foi assim que encontrei aquele moço, de semblante sereno e 
uma determinação surpreendente.! 
O local era distante da pequena cidade interiorana, mas muito 
acolhedor, embora o terreno baldio cercado por pequenos troncos 
amedrontassem um pouco quem dele se acercasse. E sabem 
porquê? 
Distante alguns metros da entrada principal, fechada por um por-
tão de madeira, com cadeado, para que alguns animais ali abri-
gados não escapassem ganhando a estrada, havia um pequeno 
chalé,gentilmente cedido  pela proprietária daquele local, para 
que algumas pessoas de um mesmo ideal, fundassem um Núcleo 
de Estudos. Entretanto sob o teto deste chalé haviam de longa 
data, moradores - abelhas - que voavam  em zig-zag, ao acende-
rem-se as luzes da pequena entrada. Tínhamos  que passar por 
elas com cuidado  e apressados , para que não nos atacassem. 
Eram só pequeninos seres,criação de Deus ,que faziam ali o seu 
trabalho,,mas nós, pobres mortais,as temíamos e muito! Isto a-
contecera devido a estar o terreno sem uso durante muito tem-
po.e agora éramos nós que semanalmente desde a entrada , 
pisávamos no tapete verde criado pela mãe natureza, aspiráva-
mos o perfume da relva molhada pelo sereno  e, contemplávamos 
as árvores  que se erguiam ante nossos olhos, como a nos convi-
dar a uma reflexão sobre o que fazíamos de nossas vidas,sobre o 
que realmente necessitávamos...e por muito tempo admirávamos 
a beleza daquele local e pensávamos, pensávamos na bondade 
Divina, no que realmente é essencial para nosso viver terreno. 
Minha admiração cresceu ao conhecer aquelas pessoas, poucas, 
mas de uma vontade fervorosa.! Eram em número de cinco, mais 
o jovem idealizador  daquele grupo de estudos.Após as apresen-
tações costumeiras, relataram as dificuldades que encontraram 
 para conseguir um local para os estudos,pois antigamente se 
reuniam nos próprios lares, pois na cidadezinha  imperava o Cato-
licismo e o Espiritismo e as pessoas que estavam envolvidas com 
ele, eram tidas como macumbeiras ou coisa parecida,Minha ter-
nura e admiração pelo grupo não teve limites quando o idealiza-
dor deste nos contou que entrara para o Espiritismo, alguns anos 
 atrás quando residia na cidade de São José dos Pinhais e lá 
frequentava um Centro Espírita conceituado, com Palestras e 
Passes, Grupos de Estudos da Doutrina , Estudos da Mediunida-
de e muitas outras coisas boas  para a melhora do nosso compor-
tamento terreno.Entretanto agora que fora transferido para esta 
cidade, sentia falta do que deixara para trás. Então porque não 
fundar um centro de estudos e juntamente com algumas pessoas 
que eram do seu conhecimento, e que necessitavam de continuar 
os estudos da Doutrina consoladora levar adiante esta ideia?  Foi 
então que  crendo que nada acontece sem estar programado e 
mesmo sem ser o momento certo,apareceu a oferta generosa 
desta senhora  também espírita para o local tão sonhado! 
Emocionada lembrei da situação em que me encontrava.Sempre 
vivera nos centros de grande movimento e as voltas com os tra-
balhos e os estudos da Doutrina,mas, num repente tudo mudou 
em minha vida e precisei tomar uma decisão por motivos de saú-
de, mas havia a preocupação: Deixar a cidade grande...e o Cen-
tro Espírita? Como fazer? É bem verdade que a Doutrina estava 
em mim,mas precisava levar adiante os conhecimentos adquiri-
dos. E, Deus que tudo provê, colocara em meu caminho pessoas 
boníssimas e com o mesmo ideal. Estudavam semanalmente, 
discutiam os temas e a energia boa da espiritualidade os envolvia 
e os consolava.. 
 

 

boníssimas e com o mesmo ideal. Estudavam semanalmente, 
discutiam os temas e a energia boa da espiritualidade os envolvia 
e os consolava... 
E...os Espíritos do bem nos diziam que deveríamos entender o 
verdadeiro sentido da vida terrena em qualquer ocasião e local. A 
fraternidade acima de tudo , com todos para um mundo melhor..E 
prosseguiam: Despojados do amor universal a humanidade segue 
avante, tombando e matando seres ao longo do cami-
nho,esquecidos de que o verdadeiro sentido da encarnação é a 
ajuda ao próximo seja ela da maneira como se nos apresenta 
para que caminhemos dentro dos ensinamentos daquele que 
neste final de ano foi tâo festejado,festejado em reuniões familia-
res com muita animação entre risos e bebidas,mas não respeita-
do em seus ensinamentos.Que as criaturas se amem e prossigam 
na caminhada terrena na busca do verdadeiro sentido da vida que 
é o amor, a fraternidade entre os  homens...e nos dizem ainda os 
Espíritos, do Bem que amigos e conhecidos que fazem parte do 
rol daqueles que já se foram para a eternidade, buscam o aprimo-
ramento de seus Espíritos em uma vida idêntica a que viviam na 
Terra. Somos todos filhos de um mesmo Pai e entre nós deverá 
imperar o respeito, o amor ao próximo e a comunhão com o bem 
que nos eleva  a alma.Nos dizem ainda,que onde quer que este-
jamos nosso trabalho prossegue e que a hora é agora. 
E...ali, a sombra dos arvoredos, o canto dos pássaros e o zumbi-
do das abelhas, eleva-se o pequeno chalé,longe do borborinho da 
pequena cidade, onde hoje graças a persistência de um jovem 
sonhador e trabalhador na Doutrina,funciona o Núcleo de Estudos 
Espirita "Mensageiros do Bem" da cidade de Tijucas do Sul. Nada 
acontece por acaso. Tudo está programado. "O Espírito se eleva 
onde quer que se encontre."  Basta saber o caminho..        
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zados há anos passados, na SEMP, declamando poesias espíri-
tas suas. Seu marido, Walter Baruffi, médico e trabalhador espíri-
ta desencarnado em agosto de 2008, foi sócio-fundador da ADE-
PR, Associação de Divulgadores Espíritas, que Zélia presidiu 
durante um tempo, além de escrever no jornal da Instituição. 
Zélia nasceu em berço espírita, tendo em seu pai, Victor Ribas 
Carneiro, um exemplo vivo de homem de bem e podendo, desde 
muito cedo nesta encarnação, estar em contato com o mundo 
espiritual, tanto pelos ensinos na família como através da sua 
própria mediunidade. 
Publicou os seguintes romances, todos psicografados pelo Espíri-
to Celmo Robel: 

 Sob o céu de Bagdá (2001) 

 Amarga trajetória (2002) 

 O sonho de um vencedor (2005)   

 O último passageiro (2007)  

*Zélia Carneiro Baruffi foi voluntá-
ria da SEMP durante muitas dé-
cadas, atuando em grupo mediú-
nico semanalmente e colaborando 
na confecção de roupas e materi-
ais para as assistidas e para o 
Bazar, na Sala de Costuras da 
Casa. Abrilhantou também com 
suas palestras públicas às terças 
à tarde e em eventos, como ani-
versários ou Cafés Culturais reali-
za 
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O Conselho Deliberativo da Sociedade Espírita Os Mensagei-
ros da Paz, em sua reunião ordinária de dezembro de 2016, 
aprovou as seguintes atividades do Departamento Doutrinário 
para 2017:           

- Em junho, provavelmente no dia10, sábado, das 15h às 18h, 
sediaremos o 5° Encontro Fraterno do Núcleo de Reciclagem 
de Desobsessão, repetindo a oportunidade do ano anterior e 
de 2013, quando a SEMP recebeu os trabalhadores de seis 
outras Casas Espíritas de Curitiba, atuantes nesta área e trei-
nados pelo incansável Rubens Denizar Figueira dos Santos.   
A SEMP foi escolhida para ser a Casa coordenadora a partir 
deste ano, pois o coordenador-geral já está com mais de 80 
anos e nos pediu essa gentileza, o que nossos grupos aceita-
ram com muita alegria nos corações. 
Este é um Encontro exclusivo dos trabalhadores da Desobses-
são, com inscrição prévia pelo site da SEMP, proporcionando 
troca de experiências e atualizações necessárias a esta tarefa. 
 
- 7° Encontro Fraterno de trabalhadores de Grupos Mediúnicos 
da SEMP – este Encontro tem se repetido anualmente, desde 
2013, exceto nos dois primeiros anos, quando foi bianual, devi-
do à necessidade reprimida por décadas seguidas de ausência 
na troca de informações entre os componentes de todos os 
grupos mediúnicos da Casa. Em 2017, provavelmente o En-
contro será em 08 de julho, sábado à tarde. A data será con-
firmada até maio deste ano. 

 
 
- 3° Encontro Fraterno de trabalhadores do Atendimento Espiri-
tual da SEMP – data a ser posteriormente confirmada: 05 de 
agosto, sábado à tarde. Este Encontro reúne voluntários das 
seguintes atividades: Recepção, Acolhimento, Atendimento 
Fraterno, Passe, Irradiação, Evangelhoterapia e Tratamento 
pelo Magnetismo. Embora esta última mencionada tenha suas 
reciclagens e procedimentos de recepção estruturados separa-
damente, por necessitar de ações específicas, está também 
integrada às demais atividades do Atendimento Espiritual, no 
objetivo comum de auxílio aos que buscam a Casa em sofri-
mento. 

Durante os Encontros acima mencionados, os Cursos do sá-
bado à tarde funcionarão normalmente, com exceção do Estu-
do da Revista Espírita e do Magnetismo e Espiritismo, cujos 
participantes serão informados com antecedência, sem prejuí-
zo do conteúdo, que já foi programado levando em conta estes 
eventos. 

 

              

Filhos e filhas da terra! 

Os tempos são esses e as lágrimas e o ranger de dentes é conse-
quência da evolução natural do planeta. 

Não se embriaguem nas efêmeras sensações da terra para que as 
sombras não vos alcancem. 

Não se demorem na marcha da evolução! Trabalhem, amem e am-
parem. 

Aos instrumentos, esqueçam as vaidades e o orgulho terreno, afinal 
o trabalho é conduzido pelo Mestre Jesus. 

Sejam instrumentos de caridade, mas também de amor. 

E por fim, se capacitem em seus dons para ajudar o próximo! E co-
mo escreveu uma poetisa das terras dos Pinhais: 

“Deus dá uma estrela a todos uns fazem dela um sol outros nem 
conseguem vê-la.” 

Fiquem em paz e que Jesus os abençoe! 

                                                              Os Mensageiros da Paz 

           *Psicografia recebida no Grupo Mediúnico Luz e Amor, da   
            SEMP, em 31 de janeiro de 2017. 
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Ao observar a tendência de crescimento dos índices de distúrbios 
emocionais e espirituais da humanidade nos tempos em curso, com 
a visão de espírita vinculado a uma Casa de grande fluxo de pesso-
as, evidencia-se a obrigatoriedade de divulgar mais a nossa rica 
Doutrina e explicá-la em termos práticos, aplicados ao dia-a-dia das 
famílias, para que estas possam viver de acordo com os ensinamen-
tos do Cristo, fortalecendo-se contra o assédio constante das pai-
xões e desvios do caminho menos doloroso.   

A Evangelhoterapia, implantada na SEMP a partir de 2013, já foi um 
grande avanço e este modelo se mostra eficaz nos resultados e vem 
de encontro com o pensamento de Antonio Carlos Perri de Carva-
lho, ex-presidente da FEB, quando disse, em entrevista concedida a 
um jornal espírita: “temos que repensar a Casa Espírita”, comentan-
do a necessidade de agir diretamente nos pontos de maior aflição 
de cada irmão que busca o auxílio, para uma caridade efetiva e pro-
ducente, que atinja a essência divina de cada um. 

Por outro lado, percebe-se grande número de frequentadores assí-
duos de palestras públicas que, ao se depararem com obstáculos da 
vida, caem em depressão ou desespero, perguntando-se o motivo 
de serem atingidos pelo mal se sempre viveram de forma correta.  

Nota-se também um número significante de jovens participantes das 
atividades de Evangelização e Juventude Espírita, em diversos lo-
cais do país mais espírita do mundo, deixando-se levar por idéias 
materialistas totalmente contrárias aos preceitos básicos do Cristia-
nismo e do Espiritismo, prejudiciais à vida, sua e de seus semelhan-
tes, sem argumentos que o sustentem no caminho da confiança em 
Deus. 

Analisando e estudando sempre, o Departamento Doutrinário prepa-
ra um novo serviço de fortalecimento das famílias, com o objetivo de 
capacitar seus integrantes a enfrentar os desafios desta fase de 
transição planetária e estarem aptos a passar pela porta estreita de 
forma serena e confiante, como os primeiros cristãos o fizeram.  

 

    

PPPRRROOOJJJEEETTTOOO   DDDOOOUUUTTTRRRIIINNNÁÁÁRRRIIIOOO   PPPAAARRRAAA   222000111888   
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O espírita, seguindo sempre a orientação do Espírito Verdade, 
precisa instruir-se e conhecer a origem de cada fato trazido ao 
cotidiano, para não ser levado inocentemente a defender narrati-
vas materialistas.   
O Dia da Mulher, que se comemora no dia 8 deste mês, muitas 
vezes com ardor e sentimento de justiça, noutras com romantismo 
ilusório, foi criação dos movimentos feministas vinculados ao so-
cialismo e ao comunismo.  As celebrações do Dia Internacional da 
Mulher ocorreram a partir de 1909, em diferentes dias de fevereiro 
e março, a depender do país, como estímulo às lutas por igualda-

de de direitos econômicos, sociais, trabalhistas e políticos.  
No início de 1917, houve manifestações de trabalhadoras na 
Rússia por melhores condições de vida e trabalho e contra a ade-
são da Rússia à Primeira Guerra Mundial. O movimento foi rude-
mente reprimido, precipitando o início da Revolução Comunista 
de 1917. Então, a data da principal manifestação, 08 de março de 
1917, foi instituída como Dia Internacional da Mulher entre o mo-
vimento internacional socialista. 
 Após 1945, a data tornou-se principalmente um feriado comemo-
rado nos países do chamado bloco comunista, opressor e cruel.  
Em 1955, segundo as autoras francesas Liliane Kandel e Fran-
çoise Picq, surgiu o mito de que a data teria como origem a cele-
bração da luta e da greve de mulheres trabalhadoras do setor 
têxtil em Nova York, em 1857, que haviam sido duramente repri-
midas pela polícia ou mortas em um incêndio criminoso na fábri-
ca, segundo diferentes versões do mito. Não há indícios de que 
isso tenha ocorrido e, segundo as autoras, a origem desta versão 
ocorreu entre feministas francesas que, durante a Guerra Fria, 
buscavam uma origem à comemoração que estivesse desvincu-
lada da história da luta socialista. 
Durante o stalinismo, na antiga União Soviética, o Dia Internacio-
nal da Mulher tornou-se elemento de propaganda partidária, que 
sempre instiga a luta entre classes. Também era amplamente 
celebrado nos países do bloco socialista na Europa Ocidental. 
Nos países ocidentais, o Dia Internacional da Mulher foi comemo-
rado até a década de 1920, tendo sido esquecido por longo tem-
po e somente recuperado pelo movimento feminista nos anos 60. 
Em 1977, a ONU adotou o Dia Internacional da Mulher para lem-
brar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres 
Na atualidade, a celebração do Dia Internacional da Mulher per-
deu parcialmente o seu sentido original, adquirindo um caráter 
comercial.  
Portanto, seja pelo motivo de lutas sociais ou interesses comerci-
ais, esta celebração tem origem numa visão essencialmente ma-
terialista que não coaduna com a visão espírita.   
Em O Livro dos Espíritos, na questão 822-a, Kardec pergunta aos 
Espíritos se a lei humana deveria consagrar direitos iguais ao 
homem e à mulher, ao que eles respondem: 
“Dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um este-
ja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do 
interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei 
humana, para ser eqüitativa, deve consagrar a igualdade dos 
direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro 
concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher a-
companha o progresso da civilização. Sua escravização marcha 
de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na orga-
nização física. Visto que os Espíritos podem encarnar num e nou-
tro, sob esse aspecto nenhuma diferença há entre eles. Devem, 
por conseguinte, gozar dos mesmos direitos.” 

HHHOOOMMMEEENNNAAAGGGEEEMMM   AAA   UUUMMMAAA   MMMUUULLLHHHEEERRR   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTAAA   

Quando se ouve a imprensa valorizar o empreendedorismo femi-
nino do mundo material, lembramos das mulheres quase anôni-
mas para o mundo terreno, que desenvolveram tarefas espirituais 
significativas e de enormes renúncias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sava com Espíritos, inclusive o pai e marido da vida anterior, so-
frendo imensamente com as lembranças daquele passado onde 
fora feliz, mas não se resignara com a morte do marido, atirando-
se de um penhasco apesar do amor do pai, que agora se identifi-
cava como Charles e lhe servia de instrutor severo. Este a proibia 
de constituir família, para que a valorizasse e trabalhasse na aju-
da aos desencarnados pelo suicídio e aos encarnados sofredo-
res. Foi estudiosa da Doutrina, fazia receituário homeopático, 
conselhos espíritas por rádio e por cartas. Sua psicografia mais 
famosa é Memórias de um suicida. Escreveu livros doutrinários, 
como Devassando o invisível e Recordações da mediunidade; e 
psicografados por Bezerra de Menezes, e outros, entre os quais 
Charles, que contam sua trajetória espiritual, exemplo de vitória!  

Mas os Espíritos explicam que o progresso deverá vir por conta 
da melhora interior das pessoas e não pela violência impositiva. 
Na questão 877 de O Livro dos Espíritos, enfatizam: “Em vosso 
mundo, onde tantos homens não praticam a lei da justiça, cada 
um usa de represálias e isso gera perturbação e confusão em 
vossa sociedade. A vida social gera direitos e impõe deveres 
recíprocos.” 
E no capítulo VI de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito 
Verdade é muito claro quando orienta: “Possam todos os Espíri-
tos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem 
contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo 
vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas pala-
vras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas 
resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos 
impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao 
espírito e resignação.”  
Portanto, enquanto o entendimento das leis divinas ainda não 
chegar a todos, o Espiritismo não deve estimular nem celebrar a 
revolta e sim a resignação. Mas não uma resignação passiva, 
pois deve trabalhar para implantar a educação moral, a fim de 
que mais rapidamente esta compreensão penetre os corações, 
ajudando na tarefa do Cristo, o divino jardineiro, como Ele mesmo 
se designa no capítulo acima citado.    

Uma delas é a médium 
Yvonne do Amaral Pereira, 
nascida em 24/12/1900 no 
Rio de Janeiro e que de-
sencarnou em 09 de março 
de 1984. Primeira de seis 
filhos de um casal espírita, 
conviveu com mendigos 
acolhidos que comiam e 
dormiam sob o mesmo teto. 
Aos 29 dias de vida, entrou 
em estado de catalepsia, 
relacionada a suicídios re-
petidos em vidas passadas, 
quase sendo enterrada não 
fosse a intuição de sua 
mãe. Aos quatro anos já 
contava que via e conver-
sava com Espíritos      
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Já se encontra no portal PUBMED o artigo publicado em 2013 
na revista científica européia Neuroendocrinology Letters (Vol. 
34, n° 8/2013) 
Título da publicação: Historical and cultural aspects pineal gland: 
comparison between the theories provided by Spiritism in the 
1940’s and the current scientific evidence (Aspectos históricos e 
culturais da glândula pineal: comparação entre as teorias forne-
cidas pelo Espiritismo na década de 40 e as evidências científi-
cas atuais). 
O artigo foi escrito pelo Dr. Giancarlo Lucchetti, médico espírita 
integrante do Departamento de Pesquisas da Associação Médi-
co-Espírita do Brasil, AME-BRASIL, e colaboradores (Décio Ian-
doli, Dahel e outros).  

                                                     

A pesquisa demonstrou que André Luiz antecipou em 60 anos as 
atuais constatações da ciência terrena a respeito da glândula 
pineal, citando 21 informações desconhecidas à época. 
Importante considerar que a melatonina foi isolada pela ciência 
apenas treze anos após a publicação de Missionários da Luz e 
que durante toda a década de 50, havia menos de cem artigos 
sobre a pineal publicados pela ciência, pois predominava a ideia 
de que a epífise se tornava inativa com a chegada da puberda-
de. Na última década, foi superada a marca de dez mil publica-
ções sobre esta glândula, cuja importância apenas recentemente 
a ciência começa a vislumbrar. 

 

Os autores concluem que a mediunidade pode ser uma fonte 
segura de obtenção de conhecimento, colaborando para o pro-
gresso não só espiritual, mas também terreno e da saúde do 
corpo físico.  

 
 

CCCIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAA   CCCOOONNNFFFIIIRRRMMMAAA   EEESSSPPPIIIRRRIIITTTIIISSSMMMOOO   
 

A equipe compilou as revela-
ções publicadas nas obras do 
Espírito André Luiz, através 
da mediunidade de Francisco 
Cândido Xavier, em doze 
locais, sem especial no livro 
Missionários da Luz. Estas 
informações foram compara-
das com as evidências cientí-
ficas atuais por especialistas 
da área.  
Os temas relacionados com a 
pineal foram: saúde mental, 
função reprodutiva, endocri-
nologia, atividade física e 
cognitiva, conexão espiritual e 
secreção do hormônio mela-
tonina. 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO COM KARDEC 

10h Tema  Palestrante 

05/03 Há muitas moradas 
Valter 

Divardin 

12/03 
O que podemos 

vir a ser 
Dilma 
Matos 

19/03 
Bem aventurados 

os aflitos 
Cícero 
Villela 

26/03 
Allan Kardec 
Vida e obra 

Sueli 
Britto 

 O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 

Terça 
-feira 

Hora Palestrante Tema   

07/03 

13h45 
Celso  

Carneiro 
Reencarnação 

20h 
Wellington  

Silva 
Trabalha,  
serve e confia 

14/03 

13h45 
Jociely  

Kulcheski 
Planejamento 

20h 
Aristeia  

Rau 
Tema livre 

21/03 

13h45 
Silvana do  

Carmo 
Reforma íntima 

20h 
Edson  

Macedo 
Lei de Justiça,  
Amor e Caridade 

28/03 
13h45 Mozart  

Oliveira 
Tema livre 

20h 
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DOMINGOS: 
10h00 – Palestra doutrinária seguida de passes  
           – Atendimento Fraterno pelo diálogo 
           – Evangelização de crianças e jovens  
           – Evangelhoterapia familiar       

SEGUNDAS-FEIRAS: 
14h00 – Estudo da apostila Mediunidade, da FEB  

TERÇAS-FEIRAS: 
13h45 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação.  
           – Atendimento Fraterno pelo diálogo (recepção e acolhimento) 
           – Evangelhoterapia  
14h00 – Bazar, brechó e trabalhos manuais  
15h00 – Curso PBDE  – 1 ano 
           – Curso COEM – 2 anos de duração. Pré-requisito: PBDE  
           – ESDE  – 3 anos. Pré-requisito: PBDE  
           – EADE  – 3 anos.  Pré-requisito: ESDE  
           – Estudo das Obras de André Luiz. Pré-Requisito: PBDE   
19h30 – Evangelhoterapia  
           – Estudo das Obras de André Luiz. Pré-requisito: PBDE        
20h00 – Exposição evangélico-doutrinária, passe e irradiação à distância 
           – Atendimento Fraterno pelo diálogo    

QUINTAS-FEIRAS: 
13h30 – Trabalhos manuais de voluntárias. Assistência social. 
14h00 – Bazar e brechó beneficentes  
            – Atendimento Fraterno pelo diálogo  
15h00 – Estudo das obras da Codificação Espírita      
18h45 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO  
20h00 – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano 
            – Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica) –  
               2 anos de duração. Pré-requisito: PBDE  
            – ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos 
               Pré-requisito: PBDE.  
            – Estudo das Obras de André Luiz             

SEXTAS-FEIRAS:  
13h às 14h – Entrega das senhas para o Tratamento pelo Magnetismo 
19h30 – Estudo da série psicológica de Joanna de Ângelis                    
 20h00 – Curso Mediunidade sem Preconceito – última semana  do mês.  

SÁBADOS:  
8h às 9h – Entrega de senhas para o Tratamento pelo Magnetismo  
                 – Atendimento Fraterno  
14h às 16h: Ensaio do Coral Paz e Luz – aberto a novos integrantes 
15h00 – Estudo da Revista Espírita  
            – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO             
16h30 – Evangelhoterapia   
            – Curso PBDE (Programa Básico da Doutrina Espírita) – 1 ano 
            – Curso COEM (Centro de Orientação e Educação Mediúnica)   
               Apenas 2° ano. Turma de 1° ano só em 2018.  
            – Curso Magnetismo e Espiritismo – teórico e prático – 1 ano.      
               Pré-requisito: 1° ano de COEM         
            – ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – 3 anos.  
               NNNOOOVVVAAA   TTTUUURRRMMMAAA!!!      Pré-requisito: PBDE    
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