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Venha fazer parte da Mocidade
Espírita da Comunhão
Jovens a partir de 18 anos que queiram ingressar no estudo da Doutrina
Espírita podem fazer parte da Mocidade da Comunhão.
Os encontros são aos sábados, das 17h às 19h, a partir
de 24 de fevereiro. Além das
aulas, a Mocidade organiza
diversas atividades, como
Evangelho no Parque, Cine
Pipoca, Festa Junina no Nosso Lar (barraca bola na lata e
quadrilha), e muitas outras.
A Mocidade tem duração de dois anos, equivalentes a quatro módulos do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE). Após o término dos
estudos, os alunos seguem direto para o Estudo da Mediunidade (ESME).
As matrículas podem ser feitas na Diretoria de Estudos Doutrinários (DED), na
Comunhão, ou no primeiro dia de aula, que será realizada na sala 107 ou 108.

Dia 18 tem aula inaugural do ESDE

Vila Cristã acolhe estudo reflexivo
sobre a Parábola do Filho Pródigo

“A experiência superou as expectativas”, garante a vice-presidente da Comunhão Maria Luiza
Bezerra. Durante os três dias, o
grupo pôde meditar sobre a pos-

O início do calendário letivo do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE) da Comunhão será no dia 18 de fevereiro.
A tradicional aula inaugural acontece no Salão Bezerra de Menezes, às 19h30, com a presença de
alunos, dirigentes da Diretoria de
Estudos Doutrinários (DED), trabalhadores da Casa e visitantes.

Lançado em 1983, o ESDE busca
atender às expectativas do Movimento Espírita quanto à ampliação dos estudos de forma
sistematizada nas casas espíritas. Atende também ao objetivo
do próprio Espiritismo, que é a
transformação moral dos indivíduos a partir da fé raciocinada.

O Presidente Da Comunhão
Espírita De Brasília, em cumprimento ao disposto no artigo 15, parágrafo 1° e 2° do estatuto, convoca os associados
votantes para participarem da
Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se na sede da instituição, localizada na avenida L2
sul, quadra 604, lote 27, no Espaço Cultural Irene Carvalho,
localizado no 3° andar do bloco

Vice-presidente
Maria Luiza Bezerra

Repórteres
Ana Cristina Sampaio Alves
Waleska Maux
Soraia Naves

Assessor de Comunicação
Social
Sionei Ricardo Leão
Editora
Cristiane Lopes
Programação Visual
Caio Silva

CONTATO

Arte
Ireno Mendes
Colaboradores
Equipe DED

acs@comunhaoespirita.org.br
www.comunhaoespirita.org.br
Avenida L2 Sul Quadra 604 Lote 27
Asa Sul - Brasília / DF - CEP 70200.640

Presidente da FEDF convida para o
Congresso Espírita

Daqui, várias pessoas conheceram o Espiritismo e mudaram suas vidas. Daqui, outras
casas foram fundadas.

tura de cada um diante da vida e
dos ensinamentos de Jesus.
O estudo reﬂexivo de Parábolas do Evangelho faz parte do
Projeto Espiritizar, que é uma
iniciativa da Federação Espíri-

ta do Mato Grosso, cujas ações
baseiam-se no trinômio Qualiﬁcar, Humanizar e Espiritizar, proposto pela mentora Joanna de
Ângelis.

Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação
Aula Inaugural 18 de fevereiro às 19h30
Salão Bezerra de Menezes

Revisão
Jorge Stark

Iniciei como trabalhador da
causa espírita aqui na Comunhão. Casa que acolhe, atende, consola e orienta.

A Comunhão Espírita realizou
um estudo reﬂexivo sobre a Parábola do Filho Pródigo com ênfase na obra de Joanna de Ângelis. O evento aconteceu na Vila
Cristã, em Águas Lindas (GO),
e contou com a participação de
cerca de 35 frequentadores da
Casa, durante os dias 19, 20 e
21 de janeiro.
Conduzido
por
Lacordaire
Fayad, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, e
Afro Stefanini, assessor do Projeto Espiritizar dessa mesma
Federação, o estudo envolveu
dinâmicas, conversas ao pé da
fogueira e reﬂexões que foram
um convite à vivência do Evangelho e da Doutrina Espírita na
vida cotidiana.
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Adilson Mariz de Moraes

a, no dia 17 de março de 2018, sábado, às 8h30, em primeira convocação, com a presença de 1/3
(um terço) dos convocados, e às
9h00, em segunda convocação,
com qualquer número de convocados presentes, para deliberar
sobre a seguinte pauta:
1. Apreciação do relatório anual e da prestação de contas relativos ao exercício de 2017;

2. Eleger os membros titulares e suplentes dos conselhos
diretor e ﬁscal para o mandato
de 1° de abril de 2018 a 31 de
março de 2022.
Brasília, 13 de Janeiro de 2018.

Adilson Mariz de Moraes
Presidente do Conselho Diretor

Este conhecimento e estimulo de engajamento no bem
precisa ser levado para outras
pessoas que não vão a uma
casa espírita ou não têm noção da mensagem de Jesus.
Por isso, realizamos o Congresso Espírita do DF, que
oportuniza levar a consolação
para fora das casas espíritas,
alcançando um número maior
de corações, além de mobilizar a grande família espírita
do DF e entorno.
Venha conosco. Teremos atividades para adultos, jovens e

crianças. São palestras, teatro,
oﬁcinas, músicas e debates interativos.
O mal é necessário? Faz parte
de nós? Será que o bem prevalecerá? Inscreva-se e participe!
Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal

