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No mês em curso, diversas datas importantes para o Espiritismo e 
para a nossa Sociedade são comemoradas:  
Dia 02 – nascimento de Francisco Cândido Xavier (1910); 
Dia 11 – fundação da SEMP (1913); 
Dia 18 – publicação da 1ª edição de O Livro dos Espíritos (1857).  
Além disso, no último dia do mês anterior, celebrou-se a desencar-
nação de Allan Kardec, o Codificador da Doutrina dos Espíritos. 
Estes acontecimentos nos fazem rememorar e pesquisar a respeito 
dos fatos e analisar se as orientações de Kardec têm sido seguidas 
pelo denominado Movimento Espírita e pelas Casas Espíritas. 
Na Revista Espírita de Novembro de 1868, o Codificador publica o 
que já se tornara uma preocupação para este Apóstolo fiel aos 
desígnios de Deus – orientações sobre a Constituição do Espiritis-
mo, a ser implantada para breve, ainda durante a sua presença 
física, apesar de isto não ter sido realizado.  
Percebe-se o cuidado que Allan Kardec dedicava para que o Espiri-
tismo não mais assentasse em uma só cabeça, e sim sobre uma 
Comissão em torno de doze pessoas, evitando assim o risco de 
desvios de qualquer espécie. Conhecendo profundamente o psi-
quismo humano e detendo um bom senso dificilmente igualável, 
sua intenção era impedir que o poder centralizado em um único 
homem colocasse em risco a análise de preceitos novos a serem 
inseridos no corpo doutrinário através de novas revelações ou pes-
quisas, com aceitação inadequada de equívocos ou, num outro 
extremo, o engessamento do caráter eminentemente progressivo 
da Doutrina.   
Antonio Cesar Perri de Carvalho, ex-presidente da FEB, concedeu 
alguns meses atrás, entrevista a um periódico espírita (O Imortal 
dez/16), referindo a necessidade de as Casas Espíritas renovarem 
seus formatos, para melhor servirem aos objetivos dos Espíritos 
Superiores e à causa do Cristo. 
Realmente, os tempos atuais, de transição planetária, são de lutas 
interiores acerbas contra o mal e de grandes sofrimentos morais e 
espirituais. A Casa Espírita, espelhando-se na Casa do Caminho 
dos primeiros Apóstolos, deve suprir as dores, as buscas e as ca-
rências crescentes dos Espíritos, encarnados e desencarnados. Os 
modelos inflexíveis, estáticos e impessoais podem não ser mais 
adequados a este momento tão especial. 
Com este propósito, o Departamento Doutrinário oferece a Evange-
lhoterapia em diversos horários e variados grupos de estudo, além 
de Atendimento Espiritual que aplica todos os recursos preconiza-
dos nas obras da Codificação, incluindo o Magnetismo e a Desob-
sessão. 
Que possamos ter a disposição para a avaliação e a atualização 
constantes, o estudo metódico de todas as obras de Kardec e a 
vontade de seguir-lhe o exemplo de bom senso e humildade!      
Só assim poderemos nos denominar verdadeiros espíritas. 

                                          Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade 

 

 

A Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz convida todos os 
seus associados e voluntários para a confraternização dos seus 
104 anos de fundação, no dia 11 de abril, terça-feira, às 19h. 
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  A Páscoa na visão espírita         146 anos de desencarnação de     
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Dia 18 de abril – 160 anos 
de O Livro dos Espíritos, a 
primeira obra publicada da 
Doutrina Espírita, por Al-
lan Kardec – Página 5  
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Há 146 anos, após ter recomendado à esposa que cumprisse 
com seu próximo compromisso agendado referente à divulgação 
e fortalecimento da Doutrina dos Espíritos junto aos homens, 
Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, 
retorna vitorioso ao plano espiritual. Para que compreendamos a 
grandeza espiritual deste que, conforme se lê numa das mensa-
gens do Espírito Verdade, no capítulo 6 de O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, foi designado como Apóstolo do Cristo, transcreve-
mos abaixo um trecho da segunda parte de Obras Póstumas:    

12 de junho de 1856 
(Em casa do Sr. C...; médium: Srta. Aline C...) 

MINHA MISSÃO 
Pergunta (à Verdade) — Bom Espírito, eu desejara saber o que 
pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Dize-me, 
peço-te, se é uma prova para o meu amor-próprio. Tenho, como 
sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verda-
de, mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário em 
chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar 
em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem 
talento e qualidades de que não disponho. 
Resposta — Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita 
discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conheci-
mento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não 
esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, 
outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assen-
tam na cabeça de um homem. 
Nunca, pois, fales da tua missão; seria a maneira de a fazeres 
malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada e 
tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reco-
nhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a 
qualidade da árvore. 
P. — Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de 
uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir 
de instrumento aos desígnios da Providência, que ela disponha 
de mim. Nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons Es-
píritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. 
R. — A nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu 
lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do 
qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constran-
gido a fazer coisa alguma. 
P. — Que causas poderiam determinar o meu malogro? 
Seria a insuficiência das minhas capacidades? 
R. — Não; mas, a missão dos reformadores é prenhe de escolhos 
e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de 
abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste 
publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficares 
tranqüilamente em casa. 
Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis; 
inimigos encarniçados se conjurarão para tua perda; ver-te-ás a 
braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma 
dos que te parecerão os mais dedicados; as tuas melhores instru-
ções serão desprezadas e falseadas; por mais de uma vez su-
cumbirás sob o peso da fadiga; numa palavra: terás de sustentar 
uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua 
tranqüilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois, sem isso, vive-
rias muito mais tempo. Ora bem! não poucos recuam quando, em 
vez de uma estrada florida, só vêem sob os passos urzes, pedras 
agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. 
Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, 
modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os 
presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são  
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indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza.  
Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir 
as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito 
com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, de-
votamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, 
assim, que a tua missão está subordinada a condições que de-
pendem de ti. 

Espírito Verdade 

Eu — Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Acei-
to tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida.  

Senhor! pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para 
cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade! Está nas 
tuas mãos a minha vida; dispõe do teu servo. Reconheço a minha 
fraqueza diante de tão grande tarefa; a minha boa vontade não 
desfalecerá, as forças, porém, talvez me traiam. Supre à minha 
deficiência; dá-me as forças físicas e morais que me forem ne-
cessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com o teu auxílio 
e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para correspon-
der aos teus desígnios. 

NOTA de KARDEC — Escrevo esta nota a 1º de janeiro de 1867, 
dez anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima e 
atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei 
todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o 
ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e 
o ciúme; libelos infames se publicaram contra mim; as minhas 
melhores instruções foram falseadas; traíram-me aqueles em 
quem eu mais confiança depositava, pagaram-me com a ingrati-
dão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se 
constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aque-
les mesmos que se declaravam a meu favor e que, de boa fisio-
nomia na minha presença, pelas costas me golpeavam. Disseram 
que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e 
que eu lhes pagava com o dinheiro que ganhava do Espiritismo. 
Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso; mais de uma 
vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e 
comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assis-
tência dos bons Espíritos que incessantemente me deram mani-
festas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que 
nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prosse-
gui, sempre com o mesmo ardor, no desempenho da minha tare-
fa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segun-
do a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha de contar com 
tudo isso e tudo se verificou. Mas, também, a par dessas vicissi-
tudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de 
maneira tão prodigiosa! Com que compensações deliciosas foram 
pagas as minhas tribulações! Que de bênçãos e de provas de real 
simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a Doutrina con-
solou! Este resultado não mo anunciou o Espírito de Verdade 
que, sem dúvida intencionalmente, apenas me mostrara as difi-
culdades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão, se 
me queixasse! Se dissesse que há uma compensação entre o 
bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-
me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando 
me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu 
me elevava pelo pensamento acima da Humanidade e me colo-
cava antecipadamente na região dos Espíritos e desse ponto 
culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da 
vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se 
me tornara esse modo de proceder, que os gritos dos maus ja-

mais me perturbaram.      Continua na pág. 3     
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Diversos voluntários e estudantes do Doutrinário da SEMP 
estiveram presentes, este ano, ao menos em um dos dias da 
Conferência Estadual Espírita, esparsos entre os mais de qua-
renta mil recebidos no local, onde as vibrações elevadas de 
júbilo envolveram e emocionaram a todos. 

 

Outros puderam assistir à transmissão ao vivo projetada no 
telão do auditório durante o Tratamento pelo Magnetismo, para 
os assistidos, ou em suas casas, no intervalo das tarefas de-
senvolvidas na Casa Espírita.  

 

Nossos parabéns à Federação Espírita do Paraná pela inova-
ção, que permitiu a participação simultânea de mais de cem mil 
espíritas e simpatizantes em todo o planeta, beneficiando a 
divulgação da Doutrina dos Espíritos.  

 

  .  

 
Muitas vezes, as técnicas do mundo invisível nos fazem agir de mil e 
uma maneiras para a ajuda dos espíritos. Embora muitos ainda pre-
cisem do choque anímico do médium, alguns deles conseguem nos 
ver, mas não aceitam certos fatos da vida espiritual. 

Então pesquisamos para que cada um dos nossos assistidos seja 
atendido da melhor maneira possível. Nem sempre os espíritos so-
fredores ficam sem nos enxergar para obter ajuda. E nem sempre os 
que incorporam em médiuns são devidamente encaminhados. É um 
trabalho árduo e que requer muita paciência de nossa parte. 

Uns não sabem que desencarnaram. Outros sabem, mas não que-
rem aceitar. Imaginam um mundo fictício e vivem nele longos anos. 
A nossa tarefa, como observadores e orientadores dos pequeninos 
à nossa volta, ao nosso alcance, são estudadas amorosamente e 
individualmente para que a ajuda necessária chegue. 

Muito em breve todos compreenderão o mundo espiritual, e nosso 
trabalho será mais de ensinamento do que necessariamente resga-
te. E assim caminhamos, com fé, amor e esperança. Estou falando 
de uma das funções que nós espíritos fazemos aqui com os assisti-
dos. E com certeza, esses mesmos espíritos ocuparão nosso lugar 
mais tarde, na senda do progresso infinito. 

  Psicografia recebida em 22 de março de 2017, no grupo mediúnico 
Paz e Caridade, da SEMP.  
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Das anotações de Kardec publicadas em Obras Póstumas, percebe-
se a sua evidente humildade na conversa com o Espírito Verdade. 
No entanto, a par desta qualidade superior, há nítida vontade, per-
sistência, coragem e determinação de enfrentar qualquer sacrifício 
em benefício da verdade. E uma entrega total e confiante nas mãos 
de Deus, resignando-se apesar do quadro traçado com as previsões 
dos sacrifícios e dificuldades pelos quais deveria passar. Demonstra 
fé inabalável, porém firmeza nas suas ações, sem contemporiza-
ções. Foi de fato uma escolha sábia do Cristo para esta grande mis-
são, que só teria sucesso nas mãos de um preposto direto Seu.  

        

No entanto, muitos ainda não compreendem a grandeza espiritual 
do mestre lionês! 

 

31de MARÇO de 1869    
DESENCARNAÇÃO de ALLAN KARDEC 

(continuação da página 2) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Página 4 – Abril / 2017 – A Paz Doutrinário 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

AAA   PPPÁÁÁSSSCCCOOOAAA   NNNAAA   VVVIIISSSÃÃÃOOO   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTAAA   

O universo da religiosidade é constituído de sentimentos aflora-
dos de uma experiência pessoal que a criatura faz de si mesma e 
da vida diante de Deus. Portanto, compreende-se que esta expe-
riência, tão subjetiva e tão rica e profunda espiritualmente, não 
consiga ser traduzida com a linguagem da ciência, que é analíti-
ca, nem da filosofia, que é especulativa. Por isso, a religiosidade 
opta pela linguagem da metáfora, representada pelos símbolos, 
que é a mesma do nosso inconsciente, como bem descreveu 
Freud, através dos estudos sobre os sonhos.  
A Páscoa tem origem na celebração judaica da data em que o 
povo hebreu foi libertado da escravidão de quatrocentos anos no 
Egito. Segundo o relato bíblico, o Egito foi invadido pelo anjo da 
morte a fim de levar o filho mais velho de cada família, mas ele 
―pularia‖ as casas onde houvesse uma marca de sangue de cor-
deiro na porta. Como o verbo ―pular‖ em hebraico é ―pesach‖, a 
data tomou este nome que, traduzido para o português, resultou 
na palavra páscoa.  

 

Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana 
com a família dentro de casa, para que todos convivessem e as 
crianças brincassem com ele. Ao entardecer da sexta-feira, a 
família se reunia e o animalzinho era sacrificado. O objetivo era 
vivenciar a experiência da perda de um ente amado. Para os he-
breus, alimentar-se do cordeiro da Páscoa precisava incluir esta 
experiência de dor e consequente libertação espiritual. O Cristia-
nismo adotou esta simbologia, pois Jesus conviveu durante três 
anos com seus discípulos, que presenciaram suas curas, seus 
ensinamentos e sermões, compartilharam das refeições, do traba-
lho de pesca e das orações. E ao final dos três anos, Jesus os 
reúne e explica que tudo que aprendeu com Deus, repassou a 
eles e que os ama verdadeira e incondicionalmente; e os deixará 
aqui no plano físico e irá para o espiritual; e que eles sofrerão a 
sua falta física, mas também uma libertação espiritual. Mas que, 
do plano espiritual, sempre os amparando, intuindo e guiando. 
Pede também que sempre se reúnam e comemorem a Páscoa 
em memória Dele, da Sua amizade, do Seu amor e especialmen-
te em memória da libertação espiritual, da qual é Mensageiro, 
pois veio ao mundo libertar o homem da escravidão da matéria e 
dos sentidos.  
A palavra Egito, em hebraico, tem o significado de estreiteza, 
prisão; o Espiritismo ensina que o corpo físico aprisiona o Espíri-
to, embaça o seu entendimento mais amplo, tolhe suas potencia-
lidades espirituais plenas.  
O Cristo trouxe uma mensagem de libertação, de amor além da 
matéria, de desprendimento das sensações inferiores. 
Infelizmente, com o decorrer dos séculos, a Páscoa passou a ser  
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 Divaldo Pereira Franco fez sua primeira palestra espírita em 27 
de março de 1947, aos 19 anos de idade, em Aracaju, capital de 
Sergipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decorridos setenta anos, realizou mais de 14.000 palestras em 
mais de 2.000 cidades diferentes, de 64 países.  
Proferiu oito conferências na ONU e recebeu mais de mil home-
nagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e 
governamentais. 
Foi condecorado com o título de Embaixador da Paz no mundo. 
Além disso, publicou mais de 250 livros publicados, pela psicogra-
fia transmitida por 211 Espíritos diferentes, num total de mais de 
dez milhões de exemplares vendidos. Todos os direitos autorais 
foram doados a entidades filantrópicas, principalmente para a 
Mansão do Caminho, que fundou em 1952 e hoje atende em mé-
dia 3.500 pessoas diariamente e onde já educou em torno de 
seiscentos filhos adotivos.   

 

Parabéns, Divaldo, por semear tantas estrelas...! 

 
 

comemorada com coelhos e ovos de chocolate, numa visão mate-
rialista e consumista, invertendo completamente a sua simbologia 
e apagando a dimensão de espiritualidade e religiosidade nela 
contidas. 
Contudo, na visão espírita, a Páscoa representará sempre a me-
mória dos ensinamentos do Cristo, de amor e de imortalidade da 
alma; significará a existência de comunicação com a Espirituali-
dade, a necessidade de libertação espiritual desprendendo-se da 
supremacia da matéria e dos sentidos; e a experiência subjetiva 
de sentir Deus vivo em nossos corações e em nossas consciên-
cias profundas.   
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Para avaliarmos o trabalho de elaboração desta primeira obra bá-
sica da Doutrina dos Espíritos, nada melhor do que reproduzirmos 
um trecho do manuscrito composto com especial cuidado pelo 
próprio Codificador e publicado na segunda parte de Obras Póstu-
mas, no capítulo ―Previsões concernentes ao Espiritismo – A minha 
primeira iniciação no Espiritismo‖: 

―Até ali, as sessões em casa do Sr. Baudin nenhum fim determina-
do tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me 
interessavam, do ponto de vista da Filosofia, da Psicologia e da 
natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série 
de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre 
respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, 
as sessões assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes 
contavam-se pessoas sérias, que tomaram por elas vivo interesse 
e, se me acontecia faltar, ficavam sem saberem o que fazer. As 
perguntas fúteis haviam perdido, para a maioria, todo atrativo. Eu, 
a princípio, cuidara apenas de instruir-me; mais tarde, quando vi 
que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma 
doutrina, tive a idéia de publicar os ensinos recebidos, para instru-
ção de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, su-
cessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base 
de O Livro dos Espíritos.  

No ano seguinte, em 1856, freqüentei ao mesmo tempo as reuni-
ões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do Sr. 
Roustan e Srta. Japhet, sonâmbula. Eram sérias essas reuniões e 
se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por 
intermédio da Srta. Japhet, médium, com auxílio da cesta de bico.  
Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as pro-
porções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao 
exame de outros Espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. 
Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. 
Roustan. Ao cabo de algumas sessões, disseram os Espíritos que 
preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos 
dias nos quais eu trabalharia em particular com a Srta. Japhet, a 
fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições 
e os comentários prematuros do público. 
Não me contentei, entretanto, com essa verificação; os Espíritos 
assim mo haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto 
em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava oca-
sião eu a aproveitava para propor algumas das questões que me 
pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de dez médiuns 
prestaram concurso a esse trabalho. Da comparação e da fusão de 
todas as respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes 
retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira 
edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de 
abril de 1857. 
Pelos fins desse mesmo ano, as duas Srtas. Baudin se casaram; 
as reuniões cessaram e a família se dispersou. Mas, então, já as 
minhas relações começavam a dilatar-se e os Espíritos me multi-
plicaram os meios de instrução, tendo em vista meus ulteriores 
trabalhos.‖ 

A primeira edição de O Livro dos Espíritos era composta de ape-
nas 501 questões. Em março de 1860, foi publicada a segunda 
edição, anunciada na Revista Espírita daquele mês como ―inteira-
mente refundida e consideravelmente aumentada‖ no formato e 
conteúdo conhecidos atualmente, com 1019 questões. No anúncio, 
Kardec explica: ―Esta reimpressão pode, pois, ser considerada 
como uma obra nova, embora os princípios não hajam sofrido ne-
nhuma mudança, com um número muito pequeno de exceções, 
que são antes complementos e esclarecimentos que verdadeiras 
modificações.‖  
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DOMINGO COM KARDEC 

10h Tema  Palestrante 

02/04 
Chico Xavier 

107 anos 
Ilírio  

Kessler 

09/04 
Contribuição do 

Espiritismo para o 
progresso 

Nilson 
Nazareno 

16/04 
O Livro dos 

Espíritos – 160 anos 
Cláudio 

Itacir 

23/04 Dar a outra face 
Alberto 
Caponi 

30/04 
Penas e gozos 

terrenos 
Gastão 

Kost 

 O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 

Terça 
-feira 

Hora Palestrante Tema   

04/04 

13h45 
Jorge 

Rodrigues 
Quase morte 

20h 
Edvaldo 

Kulcheski 
Chico Xavier 

107 anos 

11/04 

13h45 
Silvana do 

Carmo 
Judas 

Iscariotes 

20h 
RECESSO 

SEMP 
RECESSO 

SEMP 

18/04 
13h45 

Cláudio 
Itacir 

O Livro dos 
Espíritos   

160 anos 20h 

25/04 

13h45 
Osvaldo 
Costa 

Doutrina Espírita 
e Allan Kardec 

20h 
Sueli 
Britto 

Vigiai e orai 

   Página 6 – Abril / 2017 – A Paz Doutrinário 

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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