Comunhão
Final de ano emocionante
na Comunhão

Como acontece todos os anos, a
Comunhão Espírita de Brasília realizou uma programação especial de
Natal e Reveillon.
No dia 24 de dezembro, o Grupo de Teatro VIDA encantou todos
os presentes com profundas mensagens de alegria, perdão, fé e amor
no musical “O Nascimento de Jesus”. Foi uma linda homenagem às
figuras bíblicas de Maria, José, Zacarias, Isabel, Ana, mãe de Maria,
os Pastores, os Reis do Oriente, os
Seres Celestiais, a cidade de Belém
e todo o cenário humano na Palestina que envolveu o Mestre Jesus em
sua chegada à Terra.
O presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Adilson Moraes,
aproveitou o momento de reflexão
e comemoração do nascimento do
menino Jesus para lembrar que não
podemos esquecer dos ensinamentos do Mestre, pois só assim ele
permanecerá vivo dentro de nós.
“Humildade, amor e perdão são

os principais ensinamentos que Jesus nos deixou, e essas três palavras possuem um significado muito
forte, principalmente no Natal, que
é um momento de reflexão do que
queremos para nós. Comemorar o
nascimento de Jesus é renascer na
própria vida. É preciso lembrar do
compromisso de sermos melhores,
para honrar nossa estada neste planeta”, disse Adilson.
Na véspera do ano novo, dia 31,
o palestrante espírita Jack Darsa lotou o auditório Bezerra de Menezes,
com capacidade para 800 pessoas, e
emocionou o público presente com
mensagens de consolo e esperança
na palestra O Ano do Despertar.
Foi um verdadeiro convite para o
despertar espiritual.
“O único motivo de estarmos
aqui encarnados, meus queridos, é
a nossa evolução espiritual. Então,
vamos nos perguntar o que temos
feito para isso? Ao entrar em 2019
e finalizar 2018, que possamos dizer

como Paulo: terminei minha tarefa,
combati o bom combate e guardei a
minha fé”, ressaltou Jack Darsa.
Após a palestra, teve início a segunda parte da programação, sob a
coordenação de Germana Carsten,
com a tradicional reunião pública
mediúnica, que acontece somente uma vez por ano. As mensagens
recebidas pela psicofonia fizeram
apelo aos espíritas, alertando que
a espiritualidade precisa de nossa
ajuda para construirmos um mundo melhor. As psicografias também
reforçaram a necessidade da prática
do amor, do perdão, da resignação
e da paciência, e alertaram que não
se pode mais adiar a melhoria íntima que nos trará felicidade e paz.
Já as vidências mostraram a magia,
no plano invisível, do que acontecia
durante toda a noite: “pilares de luz
que se levantam rumo ao infinito ao
encontro de asas enormes e depois
retornam à Terra trazendo vibrações de amor e paz”.

Inscrições para cursos da DED começam dia 28
No próximo dia 28 começam as inscrições para
o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 1
(ESDE 1) e para o Curso de Passe. Os interessados poderão se matricular pelo site da Comunhão Espírita de Brasília. A aula inaugural acontecerá dia 24 de fevereiro, às 20h, no Auditório
Bezerra de Menezes.
Não há pré-requisito para ingresso no ESDE1.
Para as demais fases, a partir do ESDE 2, as

matrículas são realizadas automaticamente,
obedecendo ao critério de aprovação. Já para
o Curso de Passe, é necessário ter concluído o
Estudo Sistematizado da Mediunidade (ESME).
As transferências de outras Casas Espíritas
ou retorno do aluno ao ESDE, serão realizadas
presencialmente, na Secretaria da Diretoria
de Estudos Doutrinários (DED), a partir de 30
de janeiro, das 14h às 21h.

Comunhão Inspira fecha 2018
com chave de ouro

O último Comunhão Inspira do ano de
2018, realizado no dia 29 de dezembro,
surpreendeu positivamente a plateia com o
tema “Alteridade: a terapia da felicidade”.
A felicidade como um projeto individual e
coletivo, a partir do olhar generoso em direção ao outro, foi a reflexão trazida pelo
psicólogo Pedro Paulo Vieira, com mediação do palestrante Ricardo Honório, ambos trabalhadores espíritas.

alteridade é que a existência do “eu” como
indivíduo só tem sentido na sua relação de
interação com o outro.

Ao explicar o conceito do termo “alteridade” e responder às perguntas vindas
diretamente da plateia – principal característica do Comunhão Inspira –, Pedro Paulo explicou que o princípio fundamental da

O projeto Comunhão Inspira é realizado
há mais de três anos, mensalmente, sob coordenação de Wagner Tadeu. O programa
traz um convidado para ser entrevistado e
responder a perguntas da plateia.

Segundo Pedro Paulo, cabe a cada um de
nós compreender as limitações das pessoas, ter esse olhar indulgente. “Isso significa
dizer que o nosso processo de aprendizado
e autoconhecimento passa pela percepção
do outro, o que implica colocarmos em
prática a inteligência relacional”, disse.

Mensagem de final de ano
do Presidente
Queridos irmãos, dirijo-me a vocês,
trabalhadores, frequentadores, estudantes e funcionários da nossa Casa,
para externar a satisfação de concluirmos mais uma tarefa de nossa jornada: o ano de 2018. A Comunhão,
como sempre muito demandada face
às inúmeras dores que acometeram
e acometem a nossa população, tem
procurado responder à altura, buscando aprimorar-se em todos os seus
setores, afim de oferecer um atendimento espírita-cristão de qualidade
aos milhares de frequentadores. E isso
só foi possível, porque todos vocês
desempenharam com amor e dedicação as inúmeras atribuições que lhes
foram designadas e contribuíram excepcionalmente para alcançarmos tais
resultados.
Foi um ano difícil, porém gratificante,
pois cumprimos com o nosso dever de
servirmos bem ao Cristo em sua seara. Esperamos contar com cada um de
vocês, de onde se encontrarem e das

mais diversas formas, para mais um
ano de desafios. Ismael, espírito responsável pelo Brasil, confia em nossa
capacidade de ação e, juntamente com
Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa Casa, a Casa do Caminho,
não irá nos desamparar nessa jornada.
Concito todos a serem atentos no
cumprimento dos deveres assumidos
perante Jesus, alimentando em nossos corações virtudes que elevam o
espírito ao Criador, sem permitir que
o desânimo nem a desesperança nos
enfraqueçam em nossas tarefas. Não
duvidemos que o Cristo está no controle e que seremos bem aventurados
se perseverarmos até o fim.
Que 2019 seja mais um ano de grandes conquistas ao espírito imortal que
somos, oferecendo-nos inúmeras outras possibilidades de demonstrarmos
ao Cristo o nosso amor ao próximo
como a nós mesmos. Consequentemente o amor à Deus, o mais puro
possível. Fiquem em paz.
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Estante Espírita
O autor – Francisco Cândido Xavier nasceu a 2
de abril de 1910, em Pedro Leopoldo – MG e veio
a desencarnar no dia 30 de junho de 2002, em
Uberaba – MG, aos 92 anos de idade, dos quais 75
dedicados à causa da Doutrina Espírita, como um
dos mais legítimos discípulos de Cristo.
Emsualongavida,psicografou412obras,commais
de 25 milhões de exemplares, todas com direitos
autoraiscedidosaentidadesassistenciais.Ressaltada
ainda a sua incansável dedicação em benefício
dos mais necessitados, atendendo semanalmente
a centenas de pessoas na Vila dos Pássaros, com
alimentos e palavras de conforto e esperança.
A obra – O volume consta de textos e poesias
ressaltando a caridade entre os humanos e o bem
estar que esta proporciona, tanto aos que recebem
quanto ao que doam tempo, disposição e também
produtos materiais.
O tema é sintetizado na mensagem da contracapa, de Emmanuel: Caridade!...
Haverá outra expresso mais nobre para designer o laço de íntima união entre nós, à frente
do Criador?
Que este livro do coração possa induzir-nos à prática do bem e à certeza de que todos
necessitamos uns dos outros, nos caminhos para o Mais Alto.
Um livro excelente para se ter em casa e também para harmonizar ambientes para o
Evangelho no Lar!
CARIDADE, O alimento do corpo e da alma, pelo espírito Emmanuel e espíritos
diversos, psicografado por Chico Xavier, 160 páginas, 14ª edição, 14cm x 21cm,
Editora Ide, Araras – SP, 2014, na Livraria Mário Carvalho da Comunhão – R$ 26,00
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