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 Com muita alegria, esta edição está abrigando 
em suas páginas, a fundamentação da campanha O 
Evangelho no Lar e no Coração.
 O nosso propósito é despertar o interesse de 
nossos leitores para a importância dessa prática tão 
salutar à  construção da  harmonia familiar e a paz na 
sociedade.
 Ao lado disso, o Evangelho no lar proporciona 
o diálogo entre os familiares –  fator fundamental no 
processo de  fortalecimento dos laços de família.
 Essa prática é um legado do Cristianismo nascen-
te. Jesus criou essas reuniões regulares, visando unir a 
família, despertar o interesse da espiritualização das 

O Evangelho 
no Lar e no 

Coração
Paz no lar, paz no mundo.

Campanha lançada  pela USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, em maio de 2005 e, no mesmo ano, foi aprovada 
pela USE Estadual; depois, em 2008, recebeu aprovação do CFN - Conselho Federativo Nacional da FEB para 

todo o Brasil. Há mais de 10 anos estimulando o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus nos lares. 

almas e conhecer seus anseios e dificuldades, para en-
frentar os desafios sociais da época.
 Benfeitores espirituais, como Bezerra de Mene-
zes, Emmanuel, Joanna de Angelis, André Luiz e ou-
tros recomendam o estudo do Evangelho de Jesus no 
lar, considerando o lar “a escola do coração”, cuja mis-
são deve estimular a vivência moral de seus membros, 
em todas as circunstâncias da existência. O Evangelho 
no Lar e no Coração propõe que essa reunião sema-
nal seja um encontro de almas, que desejam se tornar 
melhores e contribuam na construção de um mundo 
livre de desamor.

Eventos 2020 - Março a Junho

Arrecadação Luiz Tonin
Cesta Básica

Av. Pres. Castelo Branco, 717
Lagoinha

Das 08h às 20h

Bazar de Brinquedos e
Roupas

Meimei do Royal Park
R. João Venâncio da Silva, 205

Royal Park

Das 08h às 10h

Pizza
Meimei do
Royal Park

R. João Venâncio
da Silva, 205
Royal Park

MONTAGEM

Centro
Espírita
Meimei

R. Guarujá, 261
Jardim Paulista

RETIRADA

Bazar do Prato Pronto

Centro Espírita Meimei
R. Guarujá, 261
Jardim Paulista

Das 13h às 17h30

Feijoada
Centro Espírita Meimei

R. Guarujá, 261
Jardim Paulista

Das 11h às 14h
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Olá, leitor. Paz sempre.
A matéria de capa desta edição destaca a campa-

nha do Evangelho no Lar e no Coração e o propósito é
divulgar a prática dessa reunião nos lares.

É uma campanha a favor da paz no lar, na família e,
por consequência, no Mundo. Enganam-se aqueles que
pensam que a paz venha de fora e possa surgir por de-
creto de algum órgão. Ela começa na intimidade do lar,
onde o respeito e a harmonia devem predominar e criem
espaço para florescer o amor.

Em continuidade aos nossos propósitos de infor-
mar o que a Casa Meimei está fazendo e como faz, o lei-
tor encontrará mais três setores de atividades: Serviço de
Passes e Desobsessão e SOS – Atendimento Fraterno.

Há 120 anos, renascia Yvonne do Amaral Pereira,
no Rio de Janeiro, em 1900. Ela muito contribuiu com o
movimento espírita em nossa terra. Por esse motivo in-
serimos uma pequena biografia, mas suficiente para dar
uma noção de sua postura, como mulher e médium es-
pírita, em uma época em que pululavam preconceitos e
incompreensões em relação às ideias e práticas espíritas.

A seção Recorte Doutrinário, sob o tema Em Equipe,
oferece um amplo campo de reflexão para os trabalha-
dores da Casa. Um tema fundamental para todo tipo de
organização que se preze e sonha em atuar com qualida-
de. Segundo Walt Disney, “(...) você pode ter os mais belos
projetos, mas se não contar com pessoas para executá-los,
nada acontecerá”. (Revista Exame, maio de 1979, Editora
Abril, São Paulo.)

Por fim, na última pagina, o leitor se defrontará com
um convite que será permanente em nossa Casa: Venha
estudar com a gente. Simplesmente, porque conhecer
amplia os horizontes, libertando-nos de superstições,
preconceitos, equívocos e, sobretudo, promove o nosso
crescimento moral e espiritual.

Caminhemos juntos.
Pense Nisso. Pense Agora.

Merhy Seba

Com você,
chegaremos lá.

São Francisco Gráfica e Editora
500 exemplares - Circulação Interna

Expediente

Ano II – Nº 004
Março - Abril
de 2020

Roteiro Espírita
Veículo de comu-
nicação do Centro
Espírita Meimei
Rua Guarujá, 261
– Jardim Paulista-
Ribeirão Preto – SP
- Brasil
Tel. (16) 3627-1309

e-mail:
contato@centroespiritameimei-rpo.org.br

Nada supera a natureza em cores, harmonia, beleza...
Os beija-flores comprovam isso.

Natureza, a nossa inspiração.

www.saofranciscograf.com.br - grafica@saofranciscograf.com.br
Fone (16) 2101-4151 - Rodovia Anhanguera, km 305+30m - Ribeirão Preto - SP
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O Evangelho    
no Lar e no 

Coração
Principais finalidades do Evangelho no Lar
• Criar no lar o hábito de estudar os ensinamentos de 
Jesus contidos no livro O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo e, em outras obras subsidiárias de autores en-
carnados e desencarnados. E, assim, conduzir o nosso 
comportamento pelas recomendações de Jesus, o 
nosso Guia e Modelo.
• Tornar o Evangelho de Jesus mais compreendido e 
exemplificado na convivência diária, dentro do lar, e, 
na vivência social com os nossos semelhantes. 
• Unir os participantes da família, por meio do diálogo 
fraterno, de modo a facilitar a troca de ideias sobre as 
dificuldades pelas quais passam os membros da famí-
lia e a buscar soluções adequadas às preocupações 
materiais, morais e espirituais.
• Ampliar o nosso conhecimento moral e espiritual 
para oferecê-lo com maior segurança a nossos fami-
liares, na própria renovação moral e espiritual e às 
pessoas de nosso círculo de relacionamento.
• Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e senti-
mentos elevados, permitindo assim, a influência be-
néfica dos Mensageiros do Bem, em nossa existência. 
• Elevar o padrão vibracional do ambiente familiar, pe-
los nossos pensamentos e ações, de tal forma que o 
nosso lar se transforme em ponto luminoso à Espiri-
tualidade, em apoio ao trabalho de socorro aos neces-
sitados encarnados, como desencarnados.

Recomendações:
1. A comunicação de Espíritos não deve ocorrer na reunião. As possíveis intuições, inspirações e pressenti-
mentos que surgirem devem ser passadas à pessoa da casa que estiver conduzindo a reunião para avaliação 
e decisão.
2. Para incentivar a participação dos filhos em idade escolar, pedir que leiam mensagens espíritas curtas ou 
trecho de livros adequados à idade. 
3. Não suspender a reunião, por motivo de ausência de familiares, visitas inesperadas. Em caso de viagens faça 
onde estiver.
4. Livros recomendados que complementam o estudo: Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha 
de Luz, Ceifa de Luz, de Emmanuel; Agenda Cristã e Sinal Verde, de André Luiz e Jesus no Lar, de Neio Lúcio, 
entre outros.
Nota: Na próxima edição publicaremos o Plantão Tira-Dúvidas.

Como Fazer - Roteiro para a reunião.
1. Escolher um dia da semana e um horário, em que 
todos os familiares possam se reunir, por 20 a 30 mi-
nutos;

2. Iniciar a reunião com uma prece, agradecendo a 
Deus pela oportunidade da reunião em família e a as-
sistência dos bons Espíritos;

3. Fazer a leitura do livro O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, iniciando pelo prefácio e ler pequenos tre-
chos sempre em sequência; não abrir o livro “ao aca-
so”, para evitar lições repetidas; 

4. Após a leitura do Evangelho, comentar sobre o tre-
cho lido e estimular a participação dos presentes, com 
destaque ao ensino moral da lição, aplicado aos acon-
tecimentos da vida; 

5. Em seguida, fazer vibrações, pela paz na Humani-
dade, em favor de familiares ou amigos enfermos ou 
em dificuldades, assim como a vítimas de catástrofes 
naturais próximas ou à distância;

6. Encerrar a reunião, com uma prece de gratidão a 
Deus, a Jesus e aos bons Espíritos, pelo amparo ao lar 
e, desejando um futuro de paz à Humanidade.

Paz no lar, paz no mundo.
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Fique por dentro

RE: Cida, quando e como conheceu a Cidinha Del Moro?
Cida: No ano de 1965. Nossos filhos fizeram o pré na mes-
ma escola“Fábio Barreto”. No final do ano, a professora fez
um teatrinho e escolheu o Guto, filho da Cidinha para re-
presentar José e minha filha Grace para representar Maria.
Quando terminou, fomos nos apresentar. Esse foi o início
de nossa amizade. Eu não era espírita.
RE: Como você se integrou às atividades da Casa?
Cida: Depois de três anos, estando no Centro Espírita Be-
nedito Rosa de Jesus encontrei novamente a Cidinha,
fazendo parte dos trabalhadores. Quando ela começou
a costura em sua casa, na Bernardino de Campos, esti-
ve com ela algumas vezes. Ela saiu de lá, e eu continuei,
embora sempre mantendo o contato. Em 1993 ou 94, es-
tando no Centro Espírita Batuíra, ela me ligou pedindo se
podia fazer alguns estudos na Casa de Costura Meimei.
Fui participar e me encontro, até hoje. Comecei fazen-
do estudos sobre Mediunidade e Obsessão. O Estudo de
Passes (hoje, Capacitação) administrei por dez anos e fiz
parte de todos os trabalhos espirituais da Casa, além da
Costura. Hoje, participo do programa de estudos e dos
passes.

RE: Quando e como foi o primeiro contato com D. Cidi-
nha Del Moro?
Cristine: Infelizmente, não tive a oportunidade de conhe-
cê-la nesta vida.
Uma amiga que conheci participando do ESDE, sabia do
meu interesse em trabalhar na área de atendimento espi-
ritual pelo passe. Ela contou sobre a capacitação ofereci-
da pelo Meimei e busquei minha inscrição.
Isso foi no segundo semestre, em 2015. Nesta época, eu
apenas frequentava a casa para a realização deste estudo.
Em fevereiro de 2016, o Centro Espírita Meimei abriu novo
horário para a transmissão de passes e palestra: foi o início
da equipe de quinta-feira, às 17h e do meu trabalho nesta
casa.
A Cida Milena foi nossa mentora por nove meses quando
decidiu passar o bastão pra mim (rsrsrs). Confesso que tre-
mi por dentro.
Ao final daquele ano, ela decidiu que eu também assumi-
ria a coordenação geral dos trabalhos de passe, o que in-
cluía 9 equipes, tanto de passes internos, quanto externos.
Assim, em 2017, iniciei minha gestão como Coordenadora
e permaneço até o momento.
A equipe de passes também é formada pelos chamados
R1 (Responsável 1): Lucineia, Marilza, Maria Odete, Car-
men, Regina, Vilma, Luis, Reginaldo e Wagner.
RE: Quais são suas funções atualmente?
Cristine: Além da Coordenação Geral, trabalho em reu-
nião mediúnica como médium de psicofonia e no trata-
mento espiritual para adultos em atividades diversas.
RE: Como se faz para trabalhar no passe?
Cristine: É necessário ter 18 anos, preparar-se estudando
com o grupo de capacitação específico e passar por en-
trevista.

Nota do Editor
A nossa Casa oferece o Curso de Capacitação de Passistas,
com duração de 18 aulas, ministrado às 3ª Feiras à noite,
sob a coordenação da companheira Márcia Jotta (R1), que
conta com o apoio de seu R2, a companheira Ignez.

Serviço do Passe

Do Núcleo de Redação
Claudete Maria entre Aparecida Conceição (Cida Milena)

e Cristine Luz, após a entrevista.

O passe é direcionado às pessoas que procuram o reequilíbrio orgânico e espiritual. É uma das práticas mais
populares nos centros espíritas.Apesar do socorro proporcionar, temporariamente, o alívio dos males, “a cura”

de qualquer mal não será alcançada, se as causas não forem sanadas. Aparecida Conceição, mais conhecida por
Cida Milena nos conta como começou o Passe, em nossa Casa e Cristine Luz, Coordenadora Geral nos fala de sua

participação nessa área.

Entrevista com Cida Milena

Entrevista com Cristine
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Fique por dentro

RE: Como você conheceu o Espiritismo e a D. Cidinha
del Moro?
Mirinha: Sou espírita de berço, meus pais eram espíritas.
Eram amigos da D. Cidinha.
Fui evangelizada no Centro Espírita Benedito Rosa de Je-
sus. E aos 11 anos minha mãe levou-me para a equipe
mirim de Costura da D. Cidinha, morávamos perto. Eu a
conheci no grupo de costura infantil que ela mantinha
em sua casa.
RE: Tem alguma experiência com a D. Cidinha que você
se lembra e gostaria de contar?
Mirinha: A D. Cidinha foi uma pessoa humilde. Tinha
consciência de seus propósitos e, nessa reencarnação
teve firmeza na escolha no bem.

A Costura mirim era um grupo de meninas e fazía-
mos basicamente fraldas, cueiros, capas de chuva, pre-
gávamos botões, viés. Tudo pequeno, simples. Ela falava
da importância de cuidar das coisas que a gente tinha,
de não desperdiçar. Fazíamos a prece no começo e no
encerramento dos trabalhos, agradecíamos e passáva-
mos a tarde. Ela nos orientava a fazer as peças não só
com capricho, mas também a colocar amor e cuidar dos
pensamentos e das vibrações, enquanto costurávamos,
pois isso iria envolver os bebês, quando eles vestissem as
peças. Ela nos evangelizava nesse trabalho.
RE: E aqui no Centro Espírita Meimei como que você
iniciou os trabalhos e em quais atividades?

Do Núcleo de Redação
Miriam Cristina (no centro) ladeada por Magda Sílvia (à es-

querda e Maria Lina (à direita), após a entrevista.

Mirinha: Tive uma amiga na faculdade que enfrentava
uma situação muito delicada, necessitada de uma orien-
tação espiritual amorosa.
Liguei para D. Cidinha que a atendeu prontamente, evi-
tando consequências dolorosas.
Nessa ocasião D. Cidinha me convidou para participar
da Casa e assim ingressei no trabalho mediúnico. Tomei
passes por dois meses, entrei no trabalho de desenvol-
vimento e após no de desobsessão.
RE: Quais atividades você desenvolve hoje na Casa
Meimei?
Mirinha: Estou no trabalho de Desobsessão, no S.O.S,
faço palestras. Temos também um grupo de estudo/re-
flexão do S.OS. aos sábados, uma vez por mês.
RE: O que é necessário para alguém que se identifi-
que e queira trabalhar em uma dessas atividades?
Mirinha: As duas precisam de amor, primeiramente;
mas a Casa tem um fluxo pré-estabelecido. Normal-
mente os que chegam até nós, no trabalho de desob-
sessão, são médiuns provenientes de outros trabalhos
mediúnicos. O estudo prévio é indispensável.
Atualmente, existem vários grupos de estudo na casa.
O próprio Coordenador encaminha para o trabalho ou
para estágio nas reuniões.
RE: E no SOS?
Mirinha: O mesmo!!! Temos muita cautela, porque rece-
bemos pessoas que não são espíritas, professam outras
religiões. Procuramos ampliar o entendimento dentro
do Evangelho.
RE: O que esses trabalhos trouxeram a você de cres-
cimento?
Mirinha: Quando fazemos o bem e descobrimos que
o bem é bom, nos fortalecemos. Vemos muita dor nas
comunicações mediúnicas, nos relatos dos frequenta-
dores e trabalhadores. O amor cura, sustenta, desarma.
RE: Gostaria que você deixasse uma mensagem para
o leitor.
Mirinha: Servir. Refletir sobre nosso planejamento reen-
carnatório. A doutrina Espírita vem nos socorrer nos dan-
do forças e esperanças para o seu cumprimento.

Desobsessão e
SOS - Atendimento Fraterno

Dentre as atividades de assistência espiritual a desencarnados está o Trabalho de Desobsessão e às pessoas
necessitadas de reequilíbrio emocional e orientação moral e espiritual a Casa oferece o SOS - Atendimento

Fraterno, ambos coordenados pela companheira Miriam Cristina Cunha (Mirinha), a nossa entrevistada, uma
das mais primeiras trabalhadoras da Casa.
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À Yvonne, a gratidão de nossa Casa Meimei.

Biografia

Nascida em Rio das Flores (RJ), em 1906, Yvonne
completaria 78 anos de idade no dia 24 de dezembro de
1984, ano em que faleceu. Sua desencarnação ocorreu a
19 de março.

Solteira, Yvonne residia com uma irmã e sobrinhos
no bairro da Piedade, no Rio, após ter residido nas cida-
des mineiras de Lavras e Juiz de Fora, o que levou muitos
confrades a pensarem que ela tivesse nascido em Minas
Gerais. Entre os anos 60 e 80, ela teve artigos seus pu-
blicados na revista Reformador, sob o pseudônimo de
Frederico Francisco, nome escolhido em homenagem
ao compositor polonês F. F. Chopin, com quem ela certa-
mente mantinha estreitos laços espirituais com origem
no passado.

Yvonne apresentou como médium diversas aptidões
mediúnicas, assunto a que ela se refere da seguinte forma:

Tipos de mediunidade - Como médium psicógrafa
trabalhei a vida inteira, desde 1926 até 1980, como recei-
tista, assistida por entidades de grande elevação, como
Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva,
Charles, Roberto de Canalejas e outros cujos nomes nunca
soube. Fui e até hoje sou médium conselheiro (ver O Livro
dos Espíritos, classificação dos médiuns)psicoanalista e
passista, assistida pelos mesmos Espíritos.

Como médium de incorporação* não fui da classe de
sonambúlicos, mas falante (ver O Livro dos Médiuns) e tive
especialidade para os casos de obsessão e suicidas, e um
longo trabalho tenho exercido nesse setor.

Materializações - Fui igualmente médium de efeitos
físicos (materializações) e cheguei a realizar algumas ma-
terializações à revelia da minha vontade, naturalmente,

sem o desejar, durante sessões do gênero a que eu assistia,
em plena assistência, isto é, sem cabina ou outra qualquer
formalidade. Eram luminosas essas materializações.

Curas - Durante 54 anos e meio pratiquei curas espíri-
tas através do receituário homeopata e passes e até, atra-
vés de preces. Consegui, muitas vezes, curas em obsidiados
com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins.
Senti sempre um grande amor pelos Espíritos obsessores e
sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e
nunca me prejudicaram.

Federação Espírita Brasileira - Amei e respeitei a Casa
Máter do Espiritismo no Brasil desde a minha infância,
guiada por meu pai, que igualmente a amava e respeitava.

Descendência - Nasci a 24 de dezembro de 1906, após
um baile na residência de minha avó materna, num sítio nos
arredores do Rio de Janeiro, hoje cidade de Rio das Flores.

Por linha paterna, certamente que descendo de ju-
deus portugueses... e também descendo de índios brasilei-
ros da tribo Goitacás, pois que minha bisavó paterna era
Índia Goitacás.

Influência religiosa - Nasci em ambiente espírita, por
assim dizer, e por isso nunca tive outra crença senão a es-
pírita. Meu pai tornou-se espírita, embora não militante,
desde antes do meu nascimento.

Recebi, portanto, de meu próprio pai as primeiras lições
de doutrina espírita e prática do Espiritismo e Evangelho.

Ele fazia, já naquele tempo, reuniões de estudos dou-
trinários com os filhos, semanalmente, o que a todos nós
solidificou na Doutrina Espírita. Aos 5 anos eu já via Espíri-
tos e com eles falava.

Yvonne dedicou-se à mediunidade desde os 20 anos
de idade, psicografando inúmeros livros e mensagens de
Espíritos como Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sam-
paio, Augusto Elias da Silva, Charles, Roberto de Canalejas,
Léon Tolstoi, Camilo Castelo Branco e outros.

Dentre as obras que psicografou destacam-se o
clássico Memórias de um Suicida, obra escrita por Cami-
lo Castelo Branco, e o romance Amor e Ódio, de Charles.

Nota: Texto extraído da Revista mensal O Consolador – Resumido
e adaptado. Ver na íntegra: www.revistaoconsolador.org.br

(*) Atualmente psicofonia

120 anos
1900-2020

Yvonne do Amaral PereiraYvonne do Amaral Pereira
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LOJA 1: Av. Portugal, 477 - Jardim São Luis
LOJA 2: Av. Leais Paulista, 257 - Jardim Irajá

Suco de Laranja - 100% Natural
NÂO pasteurizado

Recorte Doutrinário

Trabalhar em equipe, talvez seja uma das mais an-
tigas estratégias do mundo. Ninguém obtém sucesso,
sozinho. Imaginemos, então, implantar o amor na Terra.

Jesus não fugiu à regra, diante de Sua sublime mis-
são. Uma das primeiras providências foi formar uma
equipe, sabedor que, para implantar um novo reino na
Terra, iria ter que contar com a ação de muitos seguido-
res e a sua consequente multiplicação. E, assim, o fêz. Ini-
cialmente, eram doze e, hoje são milhões. Cada um com
o seu perfil particular, mas todos unidos e alimentados
pelo mesmo ideal.

A propósito, Emmanuel comenta este tema muito
oportuno à reflexão de dirigentes e trabalhadores de
centros espíritas, na tarefa de manter viva a chama do
ideal espírita.

O melhor de si, juntos.

Em equipe
Se todos, porém, fossem um só

membro, onde estaria o corpo? Paulo.
I Coríntios, 12:19

Na edificação espírita-cristã au-
xiliemos cada companheiro a per-
ceber o valor do esforço que se lhe
atribui.

Nunca será demais repetir que
todos, encarnados e desencarnados,
atendendo aos interesses da própria
evolução, na obra da Doutrina Espí-
rita, funcionamos em equipe, visan-
do a um fim - a consolidação do bem
geral.

Cada tarefeiro é situado no lugar
certo, para a cooperação exata.

Este retém a palavra vibrante,
aquele conserva com mais seguran-
ça o senso da direção, outro escreve

de modo convincente, outro ainda,
com mais propriedade, fornece a
energia curadora...

Há quem se responsabilize pela
escola, pelo conforto moral, pela as-
sistência aos necessitados, pela en-
fermagem da alma...

Todo trabalho a fazer, quanto
ocorre a cada peça de determinado
engenho, é de suma importância.
Em razão disso, não existem privilé-
gios ou distinções na construção da
espiritualidade superior.

O colaborador requisitado à pro-
dução de fenômenos espetaculares
ou aos efeitos brilhantes da inteli-
gência, não é maior que o obreiro
encarregado de lenir feridas ou su-
primir aflições na retaguarda.

O apóstolo Paulo, em se repor-
tando ao assunto, articulou esta feliz
expressão: “Se todos, porém, fossem
um só membro, onde estaria o cor-
po?”

Os olhos não substituem os ou-
vidos e nem as mãos tomam para si
os deveres dos pés; contudo, traba-
lham todos, interligados, em provei-
to da personalidade real.

Aprendamos com a natureza e,
sustentando-nos na posição que
nos é própria, aprimoremos, quan-
to possível, a nossa capacidade de
servir, reconhecendo sempre que a
seara do bem pertence ao Senhor.

Pelo Espírito Emmanuel. • Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
• Livro: Benção de Paz. Lição nº 10. Página 36.

DOAR É CARIDADE EM AÇÃO.
O que Você pode Doar

Fale conosco
Tel.: 16 3627-1309

contato@centroespíritameimei-rpo.org.br

Alimentos para a Cesta Básica
Brinquedos
Livros espíritas
Roupas
Móveis
Cadeiras de rodas
Colchões / Cobertores / Fraldas
Seu tempo: Seja um Voluntário

Jesus e os discípulos
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Venha estudar
com a gente.

Programa de Estudo das obras Básicas e Subsidiárias
Agora, também aos domingos

Você não tem desculpas para dizer que não
têm tempo para estudar. São mais de 30 horários
à sua escolha.

Acabamos de iniciar nova fase de estudos
para as obras básicas e também obras subsidiá-
rias, em todos os dias da semana, inclusive, aos
domingos.

Por que estudar?
Simplesmente porque o conhecimento am-

plia a sua visão mental, proporcionando com-
preender o sentido de viver, entender a realidade
na qual estamos inseridos e trabalhar em favor de
um mundo melhor.

Por onde começar?
Se você está vindo pela primeira vez ao cen-

tro e quer ter as primeiras noções de Espiritismo,

comece pelo começo: Escolha os livros Iniciação
espírita ou O Principiante espírita e, em seguida,
os 5 livros também de Allan Kardec: O Livros dos
Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A Gênese.

E depois de estudar as obras básicas?
Na sequência, nada mais indicado, do que es-

tudar os livros subsidiários. São obras de autores
encarnados e desencarnados, que, partindo dos
conceitos de Allan Kardec, ampliam o conheci-
mento espírita. Existem vários gêneros: científicos,
filosóficos, poesias, contos, crônicas, mensagens,
além de romances.

Veja o novo Programa de Estudos, escolha o
livro, o dia e o horário de seu interesse e descorti-
ne um novo horizonte em sua vida.
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