Comunhão
Gustavo
Baptista é um
dos dirigentes
da Proamo
que acolhe o
médium em
sofrimento.

Proamo é um programa de acolhimento ao médium ostensivo com sinais de eclosão da mediunidade em
sofrimento. A proposta é acolher,
amparar e educar o médium que sofre com o descontrole e desequilíbrio
dessa faculdade. Surgiu na Comunhão
há quatro anos para suprir a demanda reprimida, uma vez que a metodologia instituída pela Casa permitia
apenas educação da mediunidade
após conclusão de três anos do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE).
O coordenador do programa, Gustavo Baptista, esclarece que a Casa
observou o surgimento recorrente de
casos de pessoas que chegavam para
o estudo sistematizado e/ou para o
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atendimento fraterno, com mediunidade ostensiva em sofrimento, sem
nenhum conhecimento doutrinário,
mas de urgente necessidade do socorro, que só a prática mediúnica favorece. “O trabalho que desenvolvemos é
o de educar a faculdade mediúnica do
assistido, que concomitante se propõe a receber o passe de tratamento
específico e cursar o ESDE. Após essa
fase inicial, que visa fazer o assistido adquirir o equilíbrio da faculdade
mediúnica, o médium é acolhido nos
grupos mediúnicos do Proamo para
realizar o trabalho de auxílio e enfermagem espiritual”, relata Gustavo.
Com a necessidade de formação
de grupos de apoio, o projeto tomou
força e resultou na instituição da Divisão de Apoio ao Médium Ostensivo
em Eclosão da Mediunidade (DIAMO),
vinculada a Diretoria de Assistência
Espiritual (DAE). “A DIAMO conta com
seis grupos para recepcionar o médium, sendo que cinco deles o apoia
durante a educação da mediunidade,
orienta como se comportar, auxilia
nos estudos das obras básicas, e indica livros complementares para sanar
questionamentos íntimos. Enquanto
um outro, trata o médium caso seja
verificada obsessão severa”, esclarece
Gustavo.
Em 2017, a Proamo atendeu cerca de 130 médiuns ostensivos, que
chegam à Casa procurando o Atendimento Fraterno para obter mais esclarecimentos sobre os conflitos que

enfrentam. “Identificados os casos de
mediunidade em sofrimento, o médium é encaminhado para entrevista
com um dos dirigentes dos grupos
da DIAMO”, que observam os fatos
relatados por um período mínimo de
quatro semanas. Este observa os fatos
relatados por um período mínimo de
quatro semanas. “Caso se enquadre,
passa a fazer parte do grupo Proamo
até a conclusão dos Estudos Sistematizados, quando somente serão liberados para o trabalho com os grupos
mediúnicos da Casa”, adverte o coordenador.
Gustavo relata que mediunidade em
sofrimento pode ter componentes obsessivos associados e, ainda, questões
psiquiátricas que devem ser administrados durante o tratamento. “Muitos
assistidos confessaram, já na primeira
reunião, pensar estar enlouquecendo. E após algumas semanas de prática mediúnica entenderam que são
médiuns, que existem muitos iguais a
eles, que é uma faculdade natural do
espírito. É gratificante ouvi-los após o
enfrentamento inicial conturbado de
insegurança. Esse é o grande desafio
dos integrantes e dirigentes dos núcleos base, servir a espiritualidade superior para favorecer nossos irmãos de
caminhada, consolidar a cultura de que
os médiuns ostensivos não precisam
sair da Comunhão para procurar ajuda.
Nós os acolhemos felizes pela oportunidade de educar sua mediunidade
com Jesus”, diz Gustavo entusiasmado.

Comunhão traz Mostra de
Curtas Espíritas
Será a segunda edição da Mostra de Curtas Espíritas, e a Comunhão Espírita de Brasília acolherá a equipe no dia 17 de junho,
(domingo), às 19h30, no Salão Bezerra de
Menezes. A ideia é valorizar a arte audiovisual espírita e diversificar as modalidades
dentro do projeto “Domingo com Arte”.
O coordenador da Mostra, Silvo Sodré,
afirma que os filmes de curta-metragem
têm duração de até 10 minutos, e as mensagens cinematográficas foram elaboradas
com abordagens positivas para trazer interessantes reflexões. Após a Mostra, haverá
uma conversa com os produtores cineastas
numa “mesa redonda”.
Os filmes são recomendados ao público
jovem e adulto, pois exige uma certa capacidade de compreensão dos conceitos básicos da Doutrina Espírita.
Sodré é profissional da área de Tecnologia da Informação, mas revela sua grande
afinidade pela arte “O sentimento que me
leva estar à frente de um projeto de arte é
o de querer colaborar na promoção da arte
espírita”.
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Estante Espírita
Para este mês, indicamos a leitura do livro Na Hora
do Adeus, ditado pelo espírito de Luis Sérgio de
Carvalho, nascido no Rio de Janeiro em 1949, mas que
aos onze anos, fixou residência em Brasília. Inteligente,
carismático, emotivo e alegre, fazia amigos com
facilidade. Apreciava música, leitura e tocava violão.
Cursava a Faculdade de Engenharia Eletrônica na UnB,
e era funcionário do Banco do Brasil. Desencarnou
aos vinte e dois anos, e desde sua partida, dedicouse a relatar aos jovens, suas experiências e estudos
que tratam principalmente sobre a importância de
respeitar o corpo físico e a dignidade psíquica do
espírito, ante o desafio do flagelo das drogas.
Neste volume, Luiz Sérgio esclarece que o
homem não deve temer o desencarne. Revela a
interessante tarefa dos Espíritos que socorrem os recém-desencarnados, imediatamente
acompanhando-os desde o processo de desprendimento do perispírito do corpo físico.
Conta que essa assistência se estende a todos, dos virtuosos aos imperfeitos, mostrando
que a misericordiosa Providência Divina a ninguém abandona.

Não perca a oportunidade de interagir de forma tão singular com a Doutrina
Consoladora. Participe!

O autor apresenta informações consoladoras para aqueles que sofrem a perda de
entes queridos, através de relatos de situações cotidianas, que permitem o leitor avaliar
a necessidade do discernimento de suas atitudes e pensamentos, seu comportamento
diante da partida irremediável, com o intuito de resguardar o equilíbrio emocional do
familiar que precisou ficar na retaguarda do mundo espiritual.
NA HORA DO ADEUS, pelo espírito de Luiz Sérgio, psicografado por Irene
Pacheco Machado, 346 páginas, 15cm x 21 cm., 16a. edição, Livraria e Editora
Recanto, Brasília – DF, 2016, na Livraria Mário Carvalho da Comunhão – R$ 35,00

Formandos promovem
seminários para você
A cada semestre, alunos formandos do
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita,
por meio de seminários, vêm enriquecer de
conhecimentos, parentes, amigos, voluntários, trabalhadores, e frequentadores da Comunhão. O evento visa divulgar a doutrina
consoladora, estimular o aprendiz a interagir
com os conceitos doutrinários e trabalhos
assistenciais da Casa.
O curso é concluído em três anos. A cada
término de fase, os alunos vêm demonstrar,
por intermédio da arte ou de palestras temáticas, o aprendizado adquirido. Algumas
turmas utilizam livros espíritas para representar seu entendimento na peça teatral, outros, exploram temas específicos, levando ao
ouvinte importantes reflexões.
Este ano, os seminários ocorrerão no Salão Bezerra de Menezes, entre os dias 11 e
16 de junho.
Dia 11, segunda-feira, às 19h30, estudantes
da fase 4 do ESDE apresentam a obra “Na

hora do adeus”, ditada pelo jovem espírito
de Luiz Sérgio.
Dia 12, terça-feira, às 19h30, estudantes
do ESME 1 vêm presentear o público com
a interpretação da obra “Nas telas do infinito”, ditada pelos espíritos de Bezerra de
Menezes e Camilo Castelo Branco.
Dia 13, quarta-feira, no mesmo horário,
alunos formandos do ESME 2 vão esclarecer
o dom da faculdade mediúnica, ditada pelo
espírito amigo de André Luiz no livro “Mecanismos da mediunidade”.

