CURSOS FORMATIVOS

COMP
CURSO DE ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA E PASSES
“À Casa Espírita, entretanto, caberá oferecer todos os instrumentos
necessários ao aprimoramento dos tarefeiros da Mediunidade,
principalmente, no que concerne ao respeito pela própria tarefa, a qual não
poderá ser executada sem disciplina, isto é, desordenadamente.

Patrono: Yvonne Pereira
Pré-requisito:
Ter concluído “O Livro
dos Médiuns”
Dia / Horário:
3ª feira – 19h30min e
Sábado – 16h
Curso preparatório para
médiuns, mediante
Orientação Espiritual.

Assim, como “nem só de pão vive o homem” (*), conforme afirmam as
Escrituras, também os que anseiam pela tarefa mediúnica, não viverão só
do trabalho que se processa nas reuniões de desobsessão e de socorro,
porque há muito o que fazer na Seara do Mestre.
E é preciso lembrar que em qualquer trabalho que se realize, boa vontade
sem conhecimento é como uma chama desprotegida que qualquer golpe de
vento pode apagar.”
Yvonne Pereira
Aos Médiuns com Carinho, lição 24
(*) Mateus, 4:4

COTTE
CURSO DE ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO DE
TRATAMENTO ESPIRITUAL

Patrono: Franz Anton
Mesmer
Pré-requisito:
Ter concluído o COMP
Dia / Horário:
3ª feira – 19h30min
Sábado – 16h

Curso preparatório para
médiuns do Dispersivo e
Tratamento Espiritual,
mediante Orientação
Espiritual.

“O magnetismo animal deve ser considerado nas minhas mãos como um
sexto sentido artificial. [...] Ele deve, em primeiro lugar, transmitir-se pelo
sentimento. O sentimento e apenas ele pode tornar a teoria inteligível. Por
exemplo, um dos meus doentes, acostumado a provar os efeitos que
produzo, tem, para me compreender, uma disposição a mais do que o
restante dos homens.”
Franz Anton Mesmer
Précis historique des faits relatifs au magnétisme animal jusqu’em avril 1781
“O Espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de
fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem-número de fábulas,
em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O
conhecimento lúcido dessas duas ciências que, a bem dizer, formam uma
única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas,
constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque
revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da Natureza
e o que não passa de ridícula crendice.”
Allan Kardec
O Livro dos Espíritos, q. 555

