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Em O Livro dos Médiuns, no Capítulo 29, item 328, Kardec escre-
ve que “a instrução espírita não compreende apenas o ensino 
moral dado pelos Espíritos, mas ainda o estudo dos fatos. A este 
incumbe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, 
a comprovação do que é possível e do que não o é; em suma, a 
observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ci-
ência.” Este é apenas um dos trechos de suas obras em que o 
Codificador valoriza o desenvolvimento da ciência espírita. 
No mesmo capítulo, no item 343, tratando de “assuntos de estu-
do”, o mestre lionês refere que “muita gente pensa que O Livro 
dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofi-
a. É um erro. Por isso julgamos útil indicar a fonte donde se pode 
tirar assuntos de estudo, por assim dizer inesgotáveis.” 
E Kardec passa a referir diversas fontes para o estudo sério, tan-
to através da mediunidade como através da observação, leitura e 
discussão a respeito de tudo quanto possa “ligar-se ao Espiritis-
mo, seja a favor, seja contra. Dessa discussão, a que cada um 
dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam 
despercebidos numa leitura individual. A par das obras especiais, 
os jornais estão repletos de fatos, de narrativas, de acontecimen-
tos, de rasgos de virtudes ou de vícios, que levantam graves pro-
blemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode apresen-
tar, constituindo isso ainda um meio de se provar que ele se 
prende a todos os ramos da ordem social.”   
Sabemos o quanto a ciência atual ainda se prende à visão mate-
rialista dos problemas que afligem a humanidade. Portanto, valo-
rizemos este imenso e rico manancial que temos à disposição, 
buscando em primeiro lugar nele as respostas, estudando-o pro-
fundamente, evitando cair em narrativas absorvidas do mundo 
atual de que um especialista com diploma acadêmico tem melho-
res explicações e soluções para o ser espiritual que somos.      

                                       Grupo de Estudo Aprendizes da Verdade 
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Seis integrantes 
da equipe de 
magnetizadores 
da SEMP partici-
param do 10° 
Encontro Mundial 
de Magnetizado-
res Espíritas, 
realizado em 
Pelotas, RS, de 
20 a 22 de abril 
passado e repas-
sarão as atuali-
zações aos de-
mais. 
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Após a solenidade, os voluntários reuniram-se no refeitório da 
SEMP para a agradável confraternização. 

   

 

 

Parabéns a todos os voluntários futuros, atuais e que nos ante-
cederam nestes 104 anos da SEMP, por colaborarem para que o 
Consolador Prometido se materialize na Terra!    CONT. na pág.5                           
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____ 

Às 19 horas do dia 11 de abril passado, os voluntários da SEMP 
comemoraram os cento e quatro anos de fundação da Instituição, 
com breves discursos do presidente, Cláudio Itacir Della Nina da 
Silva e do vice-presidente, Valter Luís Divardin, seguidos de a-
presentações musicais. 

 

O Coral Paz e Luz, sempre afinadíssimo, entoou quatro belas 
canções em homenagem à Casa, envolvendo a todos em vibra-
ções de júbilo. 

 

O dueto constituído por Celso Duarte, ao violino, e Guilherme 
Rennó ao piano, que sempre abrilhanta o preparo do auditório 
para as palestras das manhãs de domingo, proporcionou ao am-
biente festivo ainda mais elevação de sentimentos, fazendo pul-
sar forte os corações dos presentes ao som melodioso da música 
erudita e popular, escolhida com bom gosto para a solenidade. 
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desde tenra idade (5/6 anos), pois nesta época passavam por 
grandes dificuldades financeiras.  

Mais tarde e com a família em melhores condições econômicas, 
decidiu estudar Medicina no Rio de Janeiro, pois Sacramento 
não possuía Universidade. Contudo, a doença e o apego de sua 
mãe a ele o obrigaram a desistir do curso e tornar-se um autodi-
data, desenvolvendo uma série de capacidades inatas para o seu 
espírito, já com um grau de evolução muito elevado. E tanto era 
assim que, com apenas 22 anos, fundou com um grupo de ami-
gos, o Liceu de Sacramento. Católico convicto, foi secretário da 
Irmandade de S. Vicente de Paulo, jornalista e vereador da Câ-
mara da cidade. Antes de completar dezoito anos, já tinha mon-
tado na sua casa uma pequena farmácia homeopática, a fim de 
ajudar a curar os pobres das redondezas e, frequentemente, 
também visitava as favelas próximas. Ajudava na igreja da cida-
de e, quando lhe falavam em casamento, respondia que já era 
casado com a pobreza. Aos 25 anos, numa discussão calorosa 
com seu tio Mariano da Cunha Junior, médium espírita e homem 
simples do campo, defendia a Doutrina Católica, mas seu tio, 
sem conseguir argumentar, ofereceu-lhe o livro de Léon Denis 
“Depois da Morte”, o qual leu com sofreguidão na mesma noite. 
Quando lhe devolveu o livro, exclamou: “Realmente este livro é 
um monumento!”  

O tio convidou-o, então, para assistir a uma reunião mediúnica 
no centro espírita que frequentava, e lá, além de ter ouvido o 
Sermão do Monte interpretado pelo Espírito João Evangelista na 
voz de um médium analfabeto, através da mediunidade psicofó-
nica do seu tio, ouviu o Dr. Bezerra de Menezes dar-lhe as boas-
vindas e dizer-lhe que estava ali um Espírito de alta hierarquia 
que lhe queria falar. Apresentou-se então esse Espírito, comuni-
cando-lhe que era o seu protetor, que o acompanhava desde o 
seu nascimento, e que já tinham sido amigos em muitas vidas. 
Ao questionamento de Eurípedes, respondeu que na sua última 
existência tinha tido o nome de Vicente de Paulo. . Insistindo, 
Eurípedes Barsanulfo perguntou-lhe se tinha sido São Vicente de 
Paulo. Além de confirmar, o Espírito informou-o de que tinha uma 
missão a cumprir. “Os espíritos do Senhor – disse-lhe -. realiza-
rão diversos trabalhos contigo. A Caridade, meu filho, é a nossa 
bandeira. O teu trabalho principal será o de curar e Bezerra de 
Menezes irá ajudar-te nessa área. Tudo está planeado e, na 
verdade, é Jesus quem nos dirige.”  

A partir daí, abandonou o catolicismo e dedicou-se inteiramente 
ao Espiritismo. Pouco depois também seus pais seguiram-lhe as 
pegadas.             

 

Sua mediunidade desenvolveu-se rápida e completamente: era 
médium vidente, de audiência, de psicofonia, de cura, de psico-
grafia e de efeitos físicos, através da qual, juntamente com a 
emancipação da alma, conseguia a bicorporeidade.  
Sob a tutela de Espíritos muitos elevados, entre eles Santo Agos-
tinho, realizou curas difíceis de serem explicadas pela medicina e 
até cirurgias.  
Sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes ampliou a sua far-
mácia homeopática, anexando-lhe um laboratório.  
Começa, igualmente, a pregar a Doutrina ao povo, o qual, em 
vez de ir à igreja católica, prefere ouvi-lo falar sobre o Evangelho 
Segundo o Espiritismo, num largo de Sacramento, aos sábados. 
Iniciaram-se as perseguições mas, apesar disso, nunca se dirigiu 
a nenhum dos seus ofensores de maneira hostil, mesmo depois 
de ter sido obrigado a fechar o Liceu de Sacramento.  

   

Fundou o Grupo Espírita “Esperança e Caridade”, em 1905, e em 
1° de Abril de 1907, o primeiro colégio espírita do mundo: o Co-
légio “Allan Kardec” (foto). Os alunos, para além das discipli-
nas habituais, estudavam também o Evangelho, bem como o 
resto da Codificação espírita. Sua extraordinária metodologia 
pedagógica despertou grande respeito entre todos os seus con-
terrâneos. No livro “A Vida Escreve”, psicografado por Chico 
Xavier, o Espírito Hilário Silva dá-nos a conhecer o episódio mais 
sublime da sua vida: uma noite, após adormecer, Eurípedes des-
dobrou-se espontaneamente e sentiu-se subir cada vez mais, até 
uma atmosfera muito límpida e tênue, numa paisagem linda on-
de, ao longe, havia alguém sentado que parecia meditar. Apro-
ximou-se e viu que era Jesus e que chorava. Inquirido, o Senhor 
disse-lhe que era por causa daqueles que conheciam o Evange-
lho, mas que não o praticavam. Desde essa noite e até ao fim da 
sua vida, nunca mais deixou de trabalhar com Jesus.  

 

 
             

EEEUUURRRÍÍÍPPPEEEDDDEEESSS   BBBAAARRRSSSAAANNNUUULLLFFFOOO   –––   111333777   AAANNNOOOSSS   DDDEEE   NNNAAASSSCCCIIIMMMEEENNNTTTOOO   

  urípedes Barsanulfo, conhe-
cido como “O Apóstolo da Ca-
ridade”, foi o terceiro dos quin-
ze filhos do casal Hermógenes 
Ernesto de Araújo (Mogico) e 
Jerónima Pereira de Almeida 
(Meca), nascido em 1° de Maio 
de 1880, na pequena cidade 
de Sacramento, em Minas 
Gerais. Desde muito pequeno 
mostrou possuir um caráter 
bondoso e uma inteligência 
brilhante, que lhe permitiram 
trabalhar para ajudar a família 
desde tenra idade (5/6 anos), 
pois nesta época passavam 
por grandes dificuldades finan-
ceiras. 

 

Em 1918, durante a epidemia de “gri-
pe espanhola”, mesmo sentindo-se 
também atacado por ela, não parou 
de atender os doentes na sua farmá-
cia homeopática até ao momento em 
que o seu corpo desfaleceu. A sua 
missão estava no fim e, tal como ele 
já tinha previsto, desencarnou no dia 
1 de Novembro de 1918. Espíritos 
das altas esferas vieram receber o 
amoroso apóstolo de Jesus. 
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CCCUUURRRSSSOOOSSS   NNNOOOTTTUUURRRNNNOOOSSS   dddaaa   SSSEEEMMMPPP       

REVELAÇÕES de SUAS REENCARNAÇÕES 

                                                             

Nessa época, ele foi um jovem religioso essênio, chamado 
Marcos, que recebeu do próprio Jesus os ensinamentos da 
Sua doutrina. E, ao divulgá-la fielmente, foi condenado à 
morte na fogueira, pelo Sinédrio, tornando-se o primeiro Már-
tir da Nova Aliança do Amor. 
Reencarnou mais tarde, quando se intensificaram as perse-
guições ao Cristianismo nascente, tornando-se discípulo de 
Inácio de Antioquia, na Palestina. Ardoroso propagador da 
Boa Nova, na Judeia, onde foi sacrificado. Disse Emmanuel: 
“Nos tempos evangélicos, Eurípedes fora educado por Iná-
cio, pupilo de João, que se tornara grande propagador da 
Boa Nova, na Antioquia. 
Adolescente ainda, Eurípedes substituíra o Benfeitor na pre-
gação na Palestina, onde manteve contatos com João, e 
onde fora martirizado” (Revelação de Emmanuel, através de 
Francisco Cândido Xavier, no livro Eurípedes – o Homem e a 
Missão, de Corina Novelino). 

          

Posteriormente, vamos encontrá-lo, segundo relato de Em-
manuel, no livro Ave Cristo, psicografado pelo querido e sau-
doso Chico Xavier, na personalidade de Rufo, um escravo 
cristão, servindo na chácara de Taciano, no século III, sacrifi-
cado brutalmente, amarrado na cauda de um potro selvagem 
e arrastado até o esquartejamento, por recusar reverência à 
deusa Cíbele, a mãe dos deuses e a magna mater do altar 
romano, mantendo, com esta atitude, a fé cristã. 
Após várias reencarnações, sempre como servo de Jesus 
nos momentos importantes da história da humanidade, o 
missionário do amor renascera em Zurique, 
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missionário do amor renascera em Zurique, no ano de 1741, com o 
nome de Johann Kaspar Lavater, conforme nos relata o espírito 
Manoel Philomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, 
através da psicografia do querido médium Divaldo Pereira Franco. 
Orador hábil e de fácil retórica, Lavater pregou o amor de Jesus às 
criaturas quando a Revolução Francesa atingiu o absurdo da nega-
ção de Deus. Consolou as massas dando uma visão pacífica e amo-
rosa em substituição à violência e à revolta. 

                                                                   

Revista Espírita de 1868 com a análise de Kardec: “São eminente-
mente espíritas; elas desenvolvem e esclarecem, de maneira tão 
engenhosa quanto espirituosa, as ideias fundamentais do Espiritis-
mo, e vêm em apoio de tudo o que esta doutrina oferece de mais 
racional, de mais profundamente filosófico, religioso e consolador 
para a humanidade”. 
Léon Denis, no livro O Porquê da Vida, publicou essas seis cartas e 
analisou-as, chegando à seguinte conclusão: “Pode-se dizer que 
nelas está estampada a doutrina espírita, embora de um modo muito 
resumido”. No volume I da obra Allan Kardec – O Educador e o Co-
dificador, Zeus Wantuil e Francisco Thiesen informam que Lavater 
foi muito amigo de Johann Pestalozzi: “Foi um dos mais queridos 
amigos de Pestalozzi, tendo sido um conselheiro e, às vezes, um 
protetor. Esta profunda e bela amizade entre os dois perdurou até 
sua morte”. 
Lavater desencarnou no ano de 1801, dois anos após ser exilado 
para a Suíça, em virtude da sua lealdade a Jesus, o que contrariava 
o pensamento vigente da alta burguesia que se instalara na França, 
após o período de terror. 

                                                                      

________________________________________________________________________________________________________________________ 

QQQUUUEEEMMM   ÉÉÉ   OOO   EEESSSPPPÍÍÍRRRIIITTTOOO   EEEUUURRRÍÍÍPPPEEEDDDEEESSS   BBBAAARRRSSSAAANNNUUULLLFFFOOO   

   

Assim como Allan Kardec que, um 
século antes da vinda do Cristo, já 
se encontrava reencarnado nas 
Gálias como mestre dos druidas, 
ensinando e exemplificando o a-
mor, a crença na imortalidade da 
alma, a reencarnação, preparando-
Lhe o caminho, Eurípedes Barsa-
nulfo, este admirável espírito, parti-
cipou de A Grande Espera, título do 
livro escrito por ele, psicografado 
por Corina Novelino, filha de sua 
irmã Edalides. 
 
 

Grande teólogo e filósofo, isento 
de qualquer preconceito e des-
vestido de rótulo religioso, Lava-
ter tornou-se o criador da moder-
na Fisiognomonia, que mereceu 
uma profunda análise de Allan 
Kardec, na Revista Espírita de 
1860: “Esta ciência está fundada 
sobre o princípio incontestável de 
que é o pensamento que põe em 
jogo os órgãos”.                                                                     
Escreveu seis cartas à imperatriz 
da Rússia Maria Feodorowna, de 
1796 a 1800, explicando sobre a 
vida espiritual, que constam da  

No quintal da harmoniosa casa e Co-
légio Allan Kardec, em Sacramento, 
existe uma mangueira onde Barsanulfo 
lia e meditava. Acima dela, em região 
espiritual, este fervoroso discípulo de 
Jesus construiu um lar para abrigar os 
espíritos que se perderam na invigilân-
cia, os obsedados de toda a espécie, e 
deu-lhe o nome de Sanatório Esperan-
ça, conforme cita Manoel Philomeno 
de Miranda em seu livro psicografado 
pelo médium Divaldo Franco, “Tormen-
tos da obsessão”. O sublime trabalho 
do Apóstolo da Caridade continua a-
lém das estrelas. 
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A SEMP sediou os Encontros Fraternos de trabalhadores de 
grupos mediúnicos de Desobsessão de Curitiba nos anos 2013 e 
2016 e foi escolhida para ser a Casa coordenadora deste evento 
anual, a partir de 2017.  
Assim, o 5° Encontro será no auditório da SEMP, no dia 10 de 
junho, sábado, das 15h às 18h, exclusivamente para os traba-
lhadores desta área. 
O Coral Paz e Luz, que ensaia no auditório até às 16h e o PBDE, 
que funciona ali a partir das 16h30, nessa tarde de sábado ocu-
parão o Solário, pois os cursos daquele salão – Estudo da Revis-
ta Espírita e Magnetismo e Espiritismo – terão recesso  nessa 
data. 

 

A SEMP conta com quatro grupos mediúnicos de Desobsessão, 
sendo o primeiro deles treinado em 2008 por Rubens Denizar 
Figueira dos Santos,  responsável pela organização de diversos 
grupos de desobsessão em Curitiba. Este grupo inicial passou a 
atender os casos encaminhados pelo Atendimento Fraterno da 
Casa a partir de janeiro de 2009. O trabalho mediúnico de De-
sobsessão, realizado na SEMP conforme os ensinamentos de 
Allan Kardec e sem a presença do obsediado,  proporciona o 
esclarecimento dos Espíritos que estejam interferindo no encar-
nado, através do diálogo específico e encaminhamento deles aos 
cuidados da Espiritualidade benfeitora. 
No entanto, por orientação da própria Espiritualidade e baseado 
nas obras da Codificação, o Departamento Doutrinário sentiu 
necessidade e, a partir de 2012, iniciou a implantação do trata-
mento visando a fortalecer o encarnado e a evitar que recaia.  
O primeiro passo foi o estudo do Magnetismo, organizado a partir 
de 2011, propiciando a formação do serviço de Tratamento pelo 
Magnetismo, que atualmente atende às sextas e aos sábados 
(veja o quadro Atividades Públicas da SEMP, na página 10), pois 
Kardec explica: 
Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto 
e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos 
fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa de-
sembaraçá-lo. (A Gênese – cap. XIV, item 46) 
Às vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente; 
nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe  
pode ser de grande proveito. (O Livro dos Médiuns, cap. XXIII, 
item 251)  
 

111000444   AAANNNOOOSSS   dddaaa   SSSEEEMMMPPP   –––   cccooonnnttt...                              EEENNNCCCOOONNNTTTRRROOO   dddeee   DDDEEESSSOOOBBBSSSEEESSSSSSÃÃÃOOO   

Porém, Jesus já alertava:  
"E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por 
lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: 
Voltarei para a minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a 
desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo ou-
tros sete espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali; e 
são os últimos atos desse homem piores do que os primei-
ros." (Mateus 12:43-45) 
Este foi mais um motivo para que o Departamento Doutrinário 
instituísse a Evangelhoterapia, a fim de preencher o vazio exis-
tencial com os ensinamentos do Cristo, despertando para o 
motivo de estarmos encarnados e a necessidade do progresso 
espiritual a fim de conquistar a verdadeira paz interior. E assim 
que se encontre em condições, o encarnado é acolhido também 
num grupo de estudo doutrinário. 
Desta forma, a SEMP atinge resultados muito eficazes com 
este tratamento completo da Desobsessão; e, com o aumento 
da busca por este tipo de auxílio, houve a necessidade de trei-
nar mais três grupos mediúnicos nesta especialização, sempre 
com o objetivo de melhor servir à seara do Mestre. 
 

DISCURSO do VICE-PRESIDENTE* 

Os fundadores desta abençoada Sociedade Espírita que hoje 
completa cento e quatro anos, buscaram entre tantos nomes, o 
de Mensageiros da Paz, para figurar, não só na entrada principal 
desta Casa, mas no coração dos que aqui vieram ao longo dos 
cento e quatro anos de incansáveis trabalhos em benefício do 
próximo, buscar neste sublime ambiente, a luz e a paz para os 
seus corações. Luz que brilha no olhar de cada trabalhador anô-
nimo que por aqui passou e também dos que aqui estão.  
Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz – este é o nome do 
Centro Espírita que acolheu e continuará a acolher almas em 
desalinho, que muitas vezes caladas e solitárias em suas dores, 
receberam dos trabalhadores daqui os ensinamentos que lhes 
cabia naquele momento, trazendo e renovando a mensagem de 
paz em seus corações. 
Os trabalhadores desta Casa, no decorrer de todos esses anos, 
souberam doar-se ao bem do próximo, aplicando o Evangelho de 
Jesus em suas vidas e na vida daqueles que os buscaram 
e...continuarão a buscar nesta oportunidade dos cento e quatro 
anos da SEMP, que se manifesta com grande alegria nos dois 
planos da vida, espiritual e terrena. 
Queremos agradecer a oportunidade que nos foi oferecida para 
que, lado a lado, encarnados e desencarnados, trabalhando pelo 
mesmo ideal, possamos servir sempre, mais e mais, à grande 
causa de renovação da humanidade – o de preparar o reino do 
bem que Jesus anunciou. 
No dizer do Espírito Lins de Vasconcellos, a Casa Espírita é o 
corpo que a bondade divina nos permitiu erguer. Que a façamos 
habitada pelo Espírito do Cristo a transparecer de nossos gestos 
e ações. Honremo-la com a nossa presença freqüente; ilumine-
mo-la com o nosso estudo doutrinário constante; fortaleçamo-la 
com o nosso testemunho de trabalho permanente. 
Não foi por mero acaso que o insigne Codificador, inspirado pelo 
Espírito da Verdade, escolheu como epíteto doutrinário o traba-
lho, a solidariedade e a tolerância. 
Paz e União! 
                                                                       *Valter Luís Divardin 
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A postura do conjunto, como ser coletivo, no dizer do Sr. Allan 
Kardec, depende da conduta de cada um de seus membros e da 
afinidade que vai se desenvolvendo entre eles. 

A luta entre o Bem e o Mal é de todos os tempos em nossa hu-
manidade. Os seguidores do Espiritismo e especialmente os 
lidadores da desobsessão assumem imensas responsabilidades 
perante o Cristo e à espiritualidade que os dirige. Necessitam de 
muito amor nos seus corações e a compreensão das necessida-
des espirituais das Entidades assistidas. 

Compreensão, conhecimento e muito amor, eis as condições 
essenciais para tal empreendimento. Além da literatura pertinen-
te é preciso que vivamos nossas experiências práticas com per-
severança e destemor, colocando a mensagem cristã, que guar-
damos em nossos corações, como nosso escudo protetor. 

A manipulação da matéria mental e da matéria astral, pela ação 
dos nossos pensamentos e da nossa vontade, será a chave para 
abrirmos as portas desses conhecimentos, para maiores apro-
fundamentos. Munidos da ferramenta do amor poderemos pene-
trar, um tanto mais, nesse sub mundo das organizações espiritu-
ais negativas, sem que sejamos atingidos ou prejudicados.  As 
ações de resgate, nessa área de vibrações tão grosseiras, só 
serão possíveis com agrupamentos bem treinados e conscientes 
dos riscos calculados dessas tarefas.  Nada é impossível quando 
a fé robusta e o conhecimento aliado ao amor ao semelhante 
invade esses obreiros do bem que se entregam ao trabalho com 
Jesus, dedicando-se à difícil tarefa da desobsessão. 

O número de participantes de um grupo é relativo, cinco, dez ou 
doze, o importante é que formem um conjunto harmônico com 
pensamentos em uníssono. 

3 – Kardec explica que o Espiritismo, além de ser uma filoso-
fia com consequências morais, é uma ciência de observa-
ção, pois analisa os fenômenos e deduz as suas leis. E, pre-
vendo sua desencarnação para logo, publica na Revista Es-
pírita de dezembro de 1868 a “Constituição Transitória do 
Espiritismo”, onde enfatiza o caráter eminentemente pro-
gressivo da Doutrina, apoiada nas leis da Natureza, não po-
dendo ela “fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de 
se suicidar; assimilando todas as idéias reconhecidas jus-
tas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela 
não será jamais ultrapassada, e aí está uma das suas princi-

1 – Há 25 anos você estuda e trabalha com grupos mediúni-

cos de desobsessão na seara espírita e repassa sua valiosa 
experiência a quem se interesse. Conte-nos sobre o início da 
sua trajetória nesta tarefa, como foi atraído a ela, sua primei-
ra equipe e os primeiros estudos, até a formação do Núcleo 
de Reciclagem de Desobsessão. 

Em verdade, nossos avôs, tanto o materno quanto o paterno, já 
eram espíritas. Esses 25 anos que você cita, foram somente aqui 
em Curitiba, após a nossa aposentadoria. Começamos nossos 
estudos da Doutrina, de forma mais intensa, lá pelos anos 60. 
Em 64 fomos transferido para Londrina onde tivemos um período 
profícuo de aprendizado e vivência tanto na área administrativa, 
quanto na doutrinária e mediúnica. Logo após nossa aposentado-
ria, voltamos para Curitiba e já nos integramos no Serviço de 
Assistência Espiritual (SAE), do Hospital Espírita de Psiquiatria 
“Bom Retiro”, onde tivemos a feliz oportunidade de aprofundar 
nossos conhecimentos na área da “desobsessão”, lidando com 
os pacientes e seus familiares.   

A denominação – “Núcleo de Reciclagem” – foi adotada por oca-
sião da formação de um grupo de estudos de dirigentes de traba-
lhos mediúnicos, no Centro Espírita “Abibe Isfer”, em março de 
2006.  Foi decidido, entre eles, que para sua própria atualização, 
como tarefa do grupo, deveriam elaborar uma apostila contendo 
os temas que achavam importantes para a formação e recicla-
gem de dirigentes de reuniões mediúnicas. 

Estabelecidas as premissas, acordaram em designar essas reu-
niões de Núcleo de Reciclagem e o primeiro tema que lhes ocor-
reu foi a questão da disciplina. Assim, estabeleceram algumas 
regras rígidas, para si próprios, como exercício prático. Entre 
essas regras constavam: falar um de cada vez; aprender a ouvir 
sem interferir; com gesto discreto, pedir licença para falar; todos 
deverão estar atentos e interessados no assunto que alguém 
estiver falando; ser pontual, etc.,etc.. 

A apostila foi elaborada com os temas básicos.  Nós, pessoal-
mente, sob a inspiração de amigos espirituais, continuamos es-
crevendo sobre detalhes característicos das sessões mediúnicas, 
especialmente as voltadas para a desobsessão. 

Em março de 2006, a convite da direção da Comunhão Espírita 
Cristã de Curitiba, auxiliamos na estruturação de um grupo para 
desobsessão, com elementos experientes já participantes de 
vários grupos daquela Casa. Permanecemos um ano junto àque-
les companheiros, utilizando os temas da nossa apostila nos 30 
minutos iniciais das sessões.  Aí se seguiram outros convites, 
inclusive aqui dos “Mensageiros da Paz” e as reciclagens conti-
nuam até o presente. 

Por força dessas circunstâncias, fomos colocados nessa posição 
e hoje já contamos com dezoito grupos reciclados, pertencentes 
a sete Casas Espíritas. Estudos esses em que damos ênfase ao 
desenvolvimento da sensitividade do “desdobramento conscien-
te”. 

2 – Quais os requisitos e a constituição ideal de uma equipe 
de desobsessão? 

Quando conseguimos reunir um grupo de espíritas, com ideias 
em comum, que se proponham a organizar um grupo para traba-
lhos práticos mediúnicos, dependendo de nossas sinceras inten-
ções, a espiritualidade amiga também se organiza para dar o 
apoio necessário. 

 

 

“...hoje já contamos  

com dezoito grupos  

reciclados, pertencentes 

a sete Casas Espíritas.” 

    Rubens Denizar F. Santos  

Fazem suas avalia-
ções, e, de certa 
forma, já podem 
prever os possíveis 
resultados. Então 
esse apoio amoroso, 
inteligente, energéti-
co, virá de acordo 
com a capacidade do 
conjunto dos encar-
nados. 
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se suicidar; assimilando todas as idéias reconhecidas jus-
tas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela 
não será jamais ultrapassada, e aí está uma das suas princi-
pais garantias de perpetuidade.” Na sua opinião, o Movimen-
to Espírita atual segue estas orientações do Codificador? 

O Codificador recomenda a revisão da Doutrina, a cada 25 anos, 
conforme consta em “Obras Póstumas”, cap. Constituição do 
Espiritismo. 

Os Congressos Internacionais do Espiritismo, ao que consta, não 
fizeram nenhum adendo oficial ao conjunto dos ensinamentos 
dados pelos Espíritos. 

O Espírito André Luiz, há décadas, já fez uma proposição para 
que os encarnados aprofundassem seus estudos na área do 
psiquismo humano, quando nos falou a respeito do “Corpo Men-
tal” e do “Duplo Etérico”, que ainda não constam oficialmente no 
contexto doutrinário, esmiuçando detalhes que a ciência oficial 
agora é que está seguindo os passos desse Espírito. 

                              

O eminente psiquiatra, pesquisador e autor espírita, Dr. Jorge 
Andréa, em sua obra “Visão Espírita nas Distonias Mentais”, 
comenta que na área física da ciência, as células em geral, como 
unidades biológicas, foram bem definidas. O sistema nervoso foi 

 

4 – Kardec dedicou um capítulo inteiro (VIII) de O Livro dos 
Espíritos à emancipação da alma, onde explica que há diver-
sos graus deste fenômeno e descreve aqueles que se apre-
sentavam à época, alguns deles em vigília. Considerando 
que na Revista Espírita de agosto de 1867 os Espíritos a-
nunciaram a ele que surgiriam novas aptidões medianími-
cas, poderemos entender que entre elas estaria o desdo-
bramento consciente? 

 

Em verdade, o que estamos hoje denominando de “desdobra-
mento consciente” é o mesmo fenômeno que o Sr. Allan Kardec 
designou como “dupla vista”, “segunda vista” ou ainda “sonambu-
lismo vigil”.  Isso fica claro na questão 447 de O Livro dos Espíri-
tos, quando é respondido que esse fenômeno ainda é o resultado 
da libertação do Espírito, sem que o corpo seja adormecido. 

A propósito de nomenclaturas vamos rever o que consta em “ 
Obras Póstumas”, no capítulo “A segunda vista”, em seu quarto 
parágrafo, que diz o seguinte: 

―Há infinitos graus na potencialidade da ―segunda vista‖, desde a 
sensação confusa, até a percepção tão nítida quanto no sonam-
bulismo. Há carência de um termo para designar-se esse estado 
especial e, sobretudo, os indivíduos suscetíveis de experimentá-
lo. Tem-se empregado a palavra vidente, que, embora não ex-
prima com exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem, em falta 
de outra melhor.‖ 

Para nós fica muito clara essa situação, embora alguns compa-
nheiros espíritas não aceitem a utilização do “desdobramento 
consciente” nas sessões práticas nos moldes kardecistas .  É 
uma sensitividade que está proliferando de maneira significativa, 
notadamente nos grupos iniciantes de Estudos e Prática da Me-
diunidade. 

―Há infinitos graus na potencialidade da ―segun-
da vista‖, desde a sensação confusa, até a per-
cepção tão nítida quanto no sonambulismo. Há 
carência de um termo para designar-se esse es-
tado especial e, sobretudo, os indivíduos susce-
tíveis de experimentá-lo. Tem-se empregado a 
palavra vidente, que, embora não exprima com 
exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem, 
em falta de outra melhor.‖ Allan Kardec 

5 – Como você vê o Movimento Espírita, em especial do 
nosso Estado, com relação à tarefa de desobsessão? 

Pelo que percebemos, com nossa vivência nessa área, é que já 
precisamos fazer uma distinção, em nosso entendimento, entre o 
caso de obsessões individuais, em que um Espírito mau age 
sobre um indivíduo buscando sua vingança e aquele outro em 
que esse Espírito mau é um “executor” dominado por uma gan-
gue espiritual comandada por um  chefe das sombras, conforme 
citação de Hermínio de Miranda em “Diálogo com as Sombras”.  

Essas gangues estruturam-se naquilo que chamamos de Redu-
tos do Mal, com suas fortalezas, prisões, laboratórios etc., produ-
zindo sofisticados aparelhos obsessionais.  Aí estão as fontes de 
todos os males que afrontam a nossa humanidade. Cada Reduto 
tem sua especialidade como: indução ao crime e ao suicídio; ao 
uso de drogas; estímulo ao terrorismo; extremismo de facções 
religiosas e criminosas; estímulo à prostituição e por aí afora. 

Os grupos mediúnicos de desobsessão que se dedicarem a esta 
área, deverão estar muito bem preparados e conscientes de que 
irão enfrentar as vibrações mais baixas do nosso planeta, mas 
que, com o devido preparo, com muito amor e compreensão, isso 
é possível. Este é o rumo visado nas reciclagens que temos feito 
em vários grupos de diversas Casas Espíritas, com o uso dos 
“desdobramentos conscientes”.  

 

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA   CCCOOOMMM   RRRUUUBBBEEENNNSSS   DDDEEENNNIIIZZZAAARRR   FFFIIIGGGUUUEEEIIIRRRAAA   DDDOOOSSS   SSSAAANNNTTTOOOSSS   –––   cccooonnnttt...   

 

devassado; entretanto, as dificulda-
des atuais são imensas na compre-
ensão dos processos psicológicos 
humanos que se espraiam em sen-
das bastante obscuras.  

Entendemos então, que para se 
fazer um adendo oficial aos conteú-
dos da Doutrina Espírita, os temas a 
serem propostos precisam estar 
comprovados em definitivo como 
consenso universal. Na área metafí-
sica ainda teremos muito o que per-
correr para chegarmos a esse con-
senso. 
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8 – Quais as perspectivas para a tarefa de desobsessão? 

Como lidadores da “desobsessão”, principalmente em função da 
transição planetária, sentimos que há necessidade da prepara-
ção constante dos amparadores de todos os rótulos religiosos e 
assistenciais. Todos esses setores necessitarão de trabalhado-
res especializados para atender a demanda crescente. 

Sempre fomos favorável e participamos efetiva-
mente do movimento federativo. Quando esse 
tema for estudado e programado pelas Federati-
vas Espíritas, esses nossos ―Encontros‖ deixarão 
de ser programados por nós. 

Valha-nos Deus possamos ter fé, coragem, entendimento e muito 
amor em nossos corações para continuarmos as tarefas no rumo 
traçado pelo nosso Mestre Jesus. 

 

                                                                      

 

____________________________________________________________________________________________________________________
__ 

EEENNNTTTRRREEEVVVIIISSSTTTAAA   cccooommm   RRRUUUBBBEEENNNSSS   DDDEEENNNIIIZZZAAARRR   FFFIIIGGGUUUEEEIIIRRRAAA   DDDOOOSSS   SSSAAANNNTTTOOOSSS   –––   cccooonnnttt...   

Com relação a esses grupos podemos afirmar que estão progre-
dindo; quanto aos demais grupos do nosso “Movimento Espírita”, 
não podemos opinar, pois não os conhecemos visto que, ultima-
mente, com idade um tanto avançada, não temos mais frequen-
tado o movimento federativo através das URE’s, que seria o ca-
nal competente.  

6 – Qual a importância da desobsessão nesta fase em que 
vivemos, de transição planetária? 

 

 

condição de “paciente do bem”.  Nestas condições, os “líderes 
das trevas” são compulsoriamente contidos, como fazemos com 
os transtornados mentais, assim encaminhados pelos superiores 
da espiritualidade.  Destes, temos notícias que alguns serão 
guindados a uma reencarnação dolorosa e outros serão prepara-
dos para o expurgo planetário.  Desta maneira, entendemos que 
essas fontes do mal irão desaparecendo gradativamente ao lon-
go dos séculos ou milênios.  

...pelo fato de passarmos a desenvolver a sensi-
tividade do ―desdobramento consciente‖, tema 
que ainda não é programado especificamente 
nos seminários do nosso ―Movimento Espírita‖. 

7 – Estamos próximos do 5° Encontro Fraterno do Núcleo de 
Reciclagem de Desobsessão, que acontecerá na SEMP em 
10 de junho deste ano. Qual sua opinião sobre o Encontro e 
sua relação com ele? 

Com as reciclagens que tivemos a oportunidade de realizar em 
vários grupos mediúnicos, preparando-os para a “desobsessão”, 
desde 2006, sentimos, um tanto mais tarde, a necessidade da 
aproximação de todos eles, quando iniciamos a realização des-
ses “Encontros” anuais.  

Sentimos essa necessidade pelo fato de passarmos a desenvol-
ver a sensitividade do “desdobramento consciente”, tema que 
ainda não é programado especificamente nos seminários do 
nosso “Movimento Espírita”. 

Sempre fomos favorável e participamos efetivamente do movi-
mento federativo. Quando esse tema for estudado e programado 
pelas Federativas Espíritas, esses nossos “Encontros” deixarão 
de ser programados por nós.  

 

Entendemos que, com as 
incursões de grupos 
especializados, de en-
carnados e desencarna-
dos, em ações solidárias, 
aos Redutos do Mal, 
chegando a se confrontar 
com os seus chefes, os 
chamados “magos ne-
gros”, pode-se libertar e 
resgatar uma grande 
quantidade de Espíritos 
ali hipnotizados e treina-
dos para a execução de 
maldades, os chamados 
“executores” que assim 
deixam de ser “agentes 
do mal” para passarem à 
condição de “paciente do 
bem”. 

AAARRRTTTEEEIIIRRRAAASSS   DDDAAA   PPPAAAZZZ   

Arteiras da Paz é um grupo constituído por voluntários-estudantes 
da SEMP que, na vontade de praticarem a caridade, arrecadam 
verbas através da confecção de artesanato e responsabilizam-se 
pela Cantina para os voluntários da Casa, de cuja renda direcio-
nam a metade para suas ações beneficentes e o restante, doam 
ao Departamento do Bem Estar Social. 

 

 

 

Em 8 de abril pas-
sado, as Arteiras 
da Paz realizaram 
um Bazar em local 
particular, cuja 
arrecadação foi 
aplicada em mate-
riais para a refor-
ma do CMEI (Cen-
tro Municipal de 
Educação Inte-
gral) da Vila Fany, 
onde outros volun-
tários e estudan-
tes da SEMP uni-
ram-se a elas para 
a mão-de-obra de 
pintura e conser-
tos, adequando 
melhor o ambiente 
às crianças caren-
tes lá atendidas. 
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OOO   TTTEEEMMMAAA   SSSUUUIIICCCÍÍÍDDDIIIOOO   NNNAAA   OOOBBBRRRAAA   DDDAAA   CCCOOODDDIIIFFFIIICCCAAAÇÇÇÃÃÃOOO   –––   TTTRRREEEIIINNNAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE   VVVOOOLLLUUUNNNTTTÁÁÁRRRIIIOOOSSS      

Allan Kardec, sempre atento aos acontecimentos e aproveitando 
todas as oportunidades para interpretá-los à luz do Espiritismo, 
publica na Revista Espírita de Julho de 1862, “Estatística de Sui-
cídios”, comentando um artigo do jornal Siècle do mês anterior, 
que traz o índice de aproximadamente 3.900 suicídios anuais em 
1858 e 1859.   
Ao pesquisar pela internet, encontramos em O Recreio, o jornal 
das famílias que 20 anos antes, em 1839, a população da França 
era de 32 milhões. Se trabalharmos com este número e com os 
3.900 suicídios anuais à essa época, chegamos ao índice apro-
ximado de 12 suicídios anuais por cem mil habitantes, ao tempo 
de Kardec.  
 De acordo com a OMS, a média anual de suicídios no mundo 
por cem mil habitantes, passou de 10,1 em 1950 (menor que ao 
tempo de Kardec), para 16 em 1995, num aumento de 60% neste 
período de 45 anos. Percebe-se nitidamente o efeito da transição 
planetária, em que muitos Espíritos há séculos sem reencarnar, 
têm agora esta oportunidade de se adequarem às leis divinas e 
permanecerem no orbe (“os mansos herdarão a Terra” - Mateus 
5,5).  
Nas questões 943 a 957 de O Livro dos Espíritos, Kardec trata 
dos diversos aspectos de suicídio, de onde se pode concluir que 
a confiança em Deus como Sabedoria e Amor Infinitos e a ocu-
pação de cada um com o trabalho no bem, são a prevenção e a 
cura desta calamidade, que atualmente retira do mundo um en-
carnado a cada 40 segundos. 
Mas impressiona por sua comprovação na atualidade, a mensa-
gem publicada em Obras Póstumas, como resumo das comuni-
cações dadas por duas sonâmbulas em abril de 1866: 

REGENERAÇÃO DA HUMANIDADE 
Precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não 
vos dizemos, como outrora: ―Aproximam-se os tempos.‖ Agora, 
dizemos: ―Os tempos são chegados.‖ Não suponhais que as 
nossas palavras se referem a um novo dilúvio, nem a um cata-
clismo, nem a um revolvimento geral. Revoluções parciais do 
globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produ-
zem, porque decorrem da sua constituição, mas não represen-
tam os sinais dos tempos. (...) 
Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos Espíritos subs-
tancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, 
mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e 
da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados a perene 
inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os 
olhos para a luz. 
Assim, orai por esses endurecidos, a fim de que se emendem 
enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expia-
ção. 
Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá 
na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará, por 
meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. 
Desvairados, correrão à sua própria perda; provocarão destrui-
ções que darão origem a um sem--número de flagelos e de ca-
lamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento 
da era de renovação. 
E, como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, 
os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até 
entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande 
quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, es-
tarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadei-
ros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadea-
mento das circunstâncias,como já o dissemos, sem que haja a  

mento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a 
mais ligeira derrogação das leis da Natureza.(...)  
O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói 
os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação: a 
incredulidade e o fanatismo; porque faculta uma fé sólida e escla-
recida; desenvolve todos os sentimentos e todas as idéias que 
correspondem aos modos de ver da nova geração, pelo que, no 
coração dos representantes desta, ele se achará inato e em es-
tado de intuição. Assim, pois, a era nova vê-lo-á engrandecer-se 
e prosperar pela força mesma das coisas. Tornar-se-á a base de 
todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. 

Mas, daqui até lá, que de lutas terá ainda de sustentar contra 
os seus dois maiores inimigos: a incredulidade e o fanatis-
mo que — coisa singular! — se dão as mãos para abatê-lo. É 
que os dois lhe pressentem o futuro e, em conseqüência, a ruína 
de ambos.(...) 
O Espiritismo sairá triunfante da luta, ficai certos, porquanto ele 
está nas leis da Natureza, não podendo, por isso mesmo, pere-
cer. 

 

Com o objetivo de capacitar os voluntários do Atendimento Espi-
ritual para a identificação, o acolhimento e o tratamento adequa-
dos e imprescindíveis deste risco crescente a cada dia, desde o 
tempo de Kardec, porém com maior aceleração na década mais 
recente, o Departamento Doutrinário da SEMP promoverá um 
evento no dia 27 de maio, à tarde, constituído por: 
- 1ª parte - exposição inicial da visão espírita do suicídio e dos 
métodos de abordagem e tratamento; 
- intervalo de confraternização com lanche oferecido pelas Artei-
ras da Paz; 
- 2ª parte – mesa-redonda interativa. 

Estão convidados todos os voluntários da SEMP, com ênfase 
para os que atuam no Atendimento Espiritual – principalmente 
Recepção, Acolhimento, Atendimento Fraterno e Evangelhotera-
pia – e para os evangelizadores do Departamento da Infância e 
Juventude, com os quais o Doutrinário empenha-se em manter 
uma integração constante, no intuito de colaborar com os que 
preparam os mais jovens no corpo físico para as tarefas que os 
aguardam num futuro próximo dentro do Departamento Doutriná-
rio, dando prosseguimento aos compromissos que a Casa possui 
com a Espiritualidade Maior. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

Domingo 
10h 

Tema das obras de 
Allan Kardec ou especial 

Palestrante 

07/05 Perfeição moral Valter Divardin 

14/05 Homenagem às mães Daniel Pereira 

21/05 
Legado de  

Paulo de Tarso 
Jean Kulcheski 

28/05 A pedagogia espírita Márcia Abreu 

04/06 
A difícil arte  
de perdoar 

Edson Macedo 

11/06 
Os espíritos intervêm 

em nossas vidas 
Cláudio Itacir 

18/06 
Minha mente, 
meu mundo 

Dilma Matos 

25/06 
A enfermidade em 

nossas vidas 
Sueli Britto 

Terça 
-feira 

Hora Palestrante 
Tema de  

O Evangelho Segundo o  
Espiritismo ou especial 

02/05 
13h45 Silvana do Carmo Honrar pai e mãe 

20h Aristeia Rau Tema livre 

09/05 
13h45 Jociely Kulcheski Educação no lar 

20h Eloi Bevilacqua Tema livre URE-Leste 

16/05 

13h45 Valter Divardin 
Parábola dos credores  
e dos devedores 

20h Sueli Britto 
Os talentos que Deus  
nos deu 

23/05 
13h45 Paulo Cezar Pedi e obtereis 

20h Wellington Silva Amor incondicional 

30/05 
13h45 Celso Carneiro 

A felicidade não é  
deste mundo 

20h Paulo Cezar Pedi e obtereis 

06/06 
13h45 Jorge Rodrigues 

Os cavaleiros do  
Apocalipse 

20h Jociely Kulcheski Influência espiritual 

13/06 
13h45 Silvana do Carmo Esperança 

20h Marcelo Kolling Tema livre URE-Leste 

20/06 
13h45 

Cláudio Itacir 
Encarnação dos  
Espíritos 20h 

27/06 

13h45 Jociely Kulcheski Lei de sociedade 

20h Alberto Caponi 
Influência dos  
Espíritos no pensamento 

AAATTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAASSS   dddaaa   SSSEEEMMMPPP 

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 (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  
           – EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – 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 
14h30 – Estudo de O EVANGELHO SEGUNDO o ESPIRITISMO  
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.  
                  Pré-requisito: PBDE 
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