Obras Complementares
OBRAS DE ANDRÉ LUIZ

Pré-requisito:
Ter concluído as Obras Básicas
ou esteja cursando o Livro “O
Céu e O Inferno”
Dia / Horário:
3ª feira – 19h30min

“Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes,
esquecendo os livros de natureza inferior, e preferindo, acima de tudo, os
que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da
Doutrina Espírita.
“Luz ausente, treva presente.” – André Luiz, Conduta Espírita

OBRAS DE YVONNE PEREIRA

Pré-requisito:
Ter concluído as Obras Básicas
ou esteja cursando o Livro “O
Céu e O Inferno Dia / Horário:
3ª feira – 19h30min

No serviço do Evangelho redentor, os primeiros testemunhos convidam-te
à honra do sacrifício pessoal e o desânimo aproxima-se de ti, convidandote ao abandono das tarefas.
Não permitas tê-lo como acompanhante, pois que teu compromisso é com
Jesus.
Lembra-te de que o serviço na Seara Espírita é bênção na vida de todo
cooperador.
Sabe que horas amargas são momentos de testes para nosso progresso.
Assim, companheiro devotado, pega a charrua, esquece as ofensas e
segue teu caminho sem olhar para trás. Porque, enquanto nos
preocupamos com a opinião do mundo, o trabalho do Senhor é
interrompido.

A VIDA DE YVONNE PEREIRA
“À Casa Espírita, entretanto, caberá oferecer todos os instrumentos

Pré-requisito:
Curso Livre
Dia / Horário:
3ª feira – 18h

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.
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

REVISTA ESPÍRITA

Pré-requisito:
Ter concluído as Obras Básicas
Dia / Horário:
5ª feira – 19h30min

15 de novembro de 1857.
(Na casa do Sr. Dufaux, médium: Sra. E. Dufaux.)
Pergunta: — Tenho a intenção de publicar um jornal espírita, pensais que
chegue a fazê-lo, e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi,
Sr. Tiedeman, não parece disposto a me prestar seu concurso pecuniário.
Resposta: — Sim, tu o conseguirás com a perseverança. A ideia é boa, é
preciso fazê-la amadurecer mais.
Pergunta: — Temo que outros me ultrapassem.
Resposta: — É preciso andar depressa.
Pergunta: — Não peço outra coisa, mas falta-me o tempo. Tenho dois
empregos que me são necessários, como o sabeis; desejaria poder
renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à tarefa, sem outras
preocupações.
Resposta: — No momento, não é preciso nada abandonar, encontra-se
sempre tempo para tudo; move-te e conseguirás.

Obras Complementares
HISTÓRIA DO ESPIRITISMO

Pré-requisito:
Ter concluído “O Que é o
Espiritismo”
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min
Sábado – 16h

A apostila é o resultado do trabalho de pesquisa realizado por um grupo de
colaboradores dedicados ao estudo da História da Doutrina Espírita.
Produção Celd – Centro Espírita Léon Denis.
“O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. (...)
Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar
metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o
encadeamento e o desenvolvimento das ideias.” – Allan Kardec

A FAMÍLIA NA VISÃO ESPÍRITA

Pré-requisito:
Curso Livre
Dia / Horário:
Sábado – 09h50min
(2ª e 4ª semanas)

“Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de
modo a estabelecer a harmonia em si mesmo, perante os outros.
A humildade constrói para a Vida Eterna.
Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem
orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes
nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos,
suscetíveis de lhes criar embaraços futuros.
O lar é a escola primeira.
Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de
socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos
necessário à mantença doméstica.
A Seara do Cristo não tem fronteira.” – André Luiz, Conduta Espírita

GRUPO DE ESTUDOS ANTONIO DE AQUINO

Pré-requisito: Médiuns
Dia / Horário:
4ª feira – 17h30min

Objetivos: Sustentar o intervalo entre as duas reuniões de 4ª feira,
mantendo o melhor padrão vibratório possível; Fortalecer, em cada
um, as convicções e os conhecimentos sobre Mediunidade;
Expandir o entendimento sobre a Doutrina Espírita, a nossa relação
com o Mundo Espiritual e o verdadeiro caráter da Mediunidade
(Mediunidade com Jesus).

OBRAS DE LÉON DENIS

Pré-requisito:
Ter concluído as Obras Básicas
Dia / Horário:
5ª feira – 15h e 19h30min

“Esta doutrina domina toda a Antiguidade. É encontrada no seio das
grandes religiões do Oriente e nas obras filosóficas mais puras e mais
elevadas. Guiou as civilizações do passado, em sua marcha, e perpetuouse, ao longo dos tempos. Apesar das perseguições e dos eclipses
temporários, ela reaparece e persiste, através dos séculos, em todos os
países.” – Léon Denis, O Problema do Ser e do Destino

O PENSAMENTO DE EMMANUEL

Pré-requisito: Médiuns
Dia / Horário: Sábado – 16h

“Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam
o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque, um dia,
compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco,
mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com ele, na
melhoria da vida, dentro e fora de nós.” – Emmanuel, Fonte Viva

