Comunhão
DAO realiza curso experimental para
atendentes fraternos

Para este mês, indicamos o livro MESMER
– A ciência negada do magnetismo
animal, uma leitura agradável a espíritas
e interessados em psicologia, hipnose,
homeopatia e psicanálise, que gostam
de explorar o instinto investigador. O
autor, Paulo Henrique de Figueiredo, é
administrador de empresas, pesquisador
e palestrante espírita.
O livro traz uma abordagem simples e
retrata a incompreensão dos cientistas do
século XVIII ante a descoberta do alemão
Franz Anton Mesmer sobre o magnetismo
animal. A descoberta revolucionou o
pensamento científico da área médica e
a cultura acadêmica, beneficiando toda
a humanidade, embora muitas vezes
vitimada por deliberadas e silenciosas conspirações. Apesar de sua formação médica,
Mesmer pôs em xeque as obsoletas estruturas do conhecimento da época.
Allan Kardec estudou o magnetismo durante 35 anos por admitir a superioridade e o
talento do pesquisador alemão. Certamente, sua leitura sobre o assunto promoveu
razão ao Espiritismo no aspecto científico da Doutrina.   A obra, portanto, diz muito
sobre o ser humano, enriquece o leitor das memórias e interessantes descobertas de
Franz Anton Mesmer.

A tarefa de atendimento fraterno envolve
alta responsabilidade, pois é a porta de entrada de muitos que chegam à casa espírita.
O atendente representa a Doutrina quando presta auxílio e esclarecimento sobre a
vida, quando consola e enaltece a alma daqueles que chegam em busca de socorro.
É por este motivo que a Comunhão Espírita procura capacitar voluntários para a importante tarefa que tem por fundamento e
missão: saber acolher.

MESMER – A ciência negada do magnetismo animal, de Paulo Henrique de Figueiredo,
592 páginas, 15,5cm x 22cm, 4a. Edição, Editora MAAT, São Paulo – SP, 2017, na
Livraria Mário Carvalho da Comunhão – R$ 59,90

Umas dessas capacitações é o programa experimental Jornada Fraterna, que começou
em 27 de maio. É um Curso de Formação
de Atendimento Individual oferecido pela

coordenação da Diretoria de Atendimento
e Orientação (DAO). O estudo acontece todos os sábados, das 9h às 11h, até dezembro.
A metodologia do treinamento foi criada
pela psicóloga Neuza Zapponi, autora do
livro Atendimento Fraterno no Centro Espírita, que apresenta orientações e diretrizes
para o atendimento ao público na casa espírita, atividades de recepção e sugestões
de como realizar o diálogo fraterno.
O Curso de Formação de Atendimento Individual é ministrado pelos voluntários Ruth
Daia, Evani Bueno, Luiz Fernando e Regnier.
Passe na DAO e descubra como se tornar
um atendente fraterno.

Grupo Acolher da Comunhão ajuda
tratar a ansiedade
Observamos no dicionário a seguinte definição de ansiedade: comoção aflitiva do espírito ao recear que algo suceda ou não, sofrimento de quem espera, impaciência, desejo
veemente e sofreguidão. Estes sentimentos
parecem naturalmente experimentados pelo
homem atual no mundo, contudo, especialistas alertam que quando alimentados num
grau de vivência extensa, prejudicam a saúde
física, psíquica e ainda o senso de realidade.
Pensando em ajudar aqueles que sofrem
excessivamente desse problema, a Diretoria
de Atendimento e Orientação (DAO) da Comunhão Espírita de Brasília realiza todas as
sextas - feiras, a partir das 19h, encontros
com o Grupo Acolher. O Grupo recebe e
ouve pessoas que falam sobre suas dificuldades em lidar com a ansiedade, orientando-as
como se auto-ajudarem. O objetivo, segundo
a coordenadora do grupo, Ruth Daia, “é oferecer momentos de compartilhamento a pessoas em sofrimento por ansiedade, medo,
insegurança, depressão e outros transtornos
emocionais”.
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Programa esclarece princípios
da Doutrina Espírita
Cursos oferecidos pela Comunhão Espírita de Brasília têm fortalecido virtudes humanas como
a prática da paciência e da caridade. Seu exercício auxilia a compreensão de importantes desafios
como os da experiência familiar e
do ambiente de trabalho. O Programa de Adaptação à Doutrina
Espírita (PADES) é um deles, iniciado há mais dez anos pela ex-presidente Heloisa Magalhães,
desencarnada em junho de 2015.
O PADES é destinado a quem
deseja conhecer um pouco da
Doutrina Espírita e a pessoas que
ainda não tiveram oportunidade
de iniciar o Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita (ESDE). O
aluno é recebido em sala de aula
e convidado por dirigentes solícitos a participar de um diálogo
fraterno sobre temas do cotidiano tratados à luz do Espiritismo.
Como o estudo não é sistematizado, a oportunidade proporciona
a dirigentes e alunos explorarem
abertamente pontos de vistas.
O curso não exige inscrição
antecipada, basta comparecer à
sala de aula. Não há apostilas: o
dirigente traz o material que será
utilizado em 18 encontros no se-

O Seminário Conviver para Amar e Servir com Jesus é uma realização organizada pela
Diretoria de Promoção Social da Comunhão (DPS) para reforçar conhecimentos, vivenciar
dinâmicas profundas do voluntário consigo mesmo e com o outro, num clima de muito carinho e respeito. Cerca de 70 pessoas foram recepcionadas pela Banda Tocando Sonhos,
da cidade do Paranoá, que enriqueceu o evento com melodias harmônicas trazendo um
repertório eclético, que agradou fãs dos célebres compositores Michael Jackson, Mozart e
Tom Jobim. Após o encerramento, trabalhadores da DPS reafirmaram a convicção de que a
promoção social espírita transcende o assistencialismo ao estabelecer como principal objetivo a promoção do espírito imortal, tanto do assistido quanto daquele que o assiste.
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mestre. Os temas abordam princípios fundamentais da Doutrina
Espírita e outros, da atualidade:
O que é o Espiritismo, mediunidade em desequilíbrio, casamento e
divórcio, aborto e suicídio, a reencarnação como bênção que promove o ser na sua alegria de viver.
Para saber mais sobre a proposta de aprendizado, acesse o site
www.comunhaoespirita.org.br,
ou ligue no telefone 3048-1824.

QR code
Leia mais no blog
O Mensageiro

http://mensageiro.
comunhaoespirita.org.br/

Iasmim iniciou
o curso através
de convite feito pelos primos
que frequentam a Comunhão desde a
evangelização.
Afirma que sempre foi simpatizante da Doutrina Espírita, e agora
pretende dedicar-se mais ao estudo. “Agradeço a meus queridos
dirigentes, Débora, Glória e Roberto, pelo rico aprendizado
que veio fortalecer minhas
convicções e trazer motivação para eu continuar descobrindo o Espiritismo. Já fiz
inscrição no ESDE, e agora
estou ansiosa para adquirir
mais conhecimento”.

