Inscrições ESDE 2022
Novas turmas do ESDE! Inscrições Abertas!
ESDE on-line Quartas-feiras 9h30. Início 10/08/2022
Clique aqui para inscrever-se

ESDE presencial Segundas-feiras 19h. Início 15/08/2022
Clique aqui para inscrever-se

Estudos de Verão 2022
Inscrições aqui: https://forms.gle/3G3smvvxKkGvuyLn7

Dias da Cruz prepara retorno
de palestras públicas
Após um ano e oito meses, o Centro Espírita de Caridade Dias
da Cruz retomará as palestras públicas presenciais, suspensas
em março de 2020 em razão da Covid-19. A decisão foi tomada
devido ao cenário atual da pandemia. O retorno está marcado

para 6 de dezembro.
Com exceção das atividades do Estudo Sistematizado, da
Evangelização da Criança e dos Estudos para o Juventude, que
seguirão on-line, todas as demais (palestras, passes,
atendimento fraterno, livraria, biblioteca e recreação
orientada) serão presenciais, seguindo os protocolos
sanitários estabelecidos pelo governo do RS. No dia 17 de
novembro, o gabinete de crise flexibilizou alguns protocolos,
entre eles, o teto de ocupação de espaços, tanto abertos como
fechados.
As palestras voltarão nos dias e horários tradicionais, de
segunda a sexta, 20h, e terças, quintas e sábados, 16h. O
passe temporariamente será coletivo, durante a prece de
encerramento. A transmissão pelas redes sociais seguirá
normalmente.
Atenção: para acessar o salão será necessária a apresentação
da carteira de vacinação com as duas doses completas de
vacina, com exceção para os que têm menos de 12 anos, e uso de
máscara, cobrindo nariz e boca. Álcool em gel será
disponibilizado na porta de entrada.
A direção está feliz, e conta com o apoio de todos para o
cumprimento das regras.
Até breve!

Nova turma de estudo da obra
"No
Rumo
do
Mundo
de

Regeneração"
Os interessados em aprofundar os conhecimentos acerca do livro
“No Rumo do Mundo de Regeneração” terão uma nova oportunidade.
Estão abertas as inscrições para uma nova turma de estudo, com
previsão de início no dia 11 de setembro. Os encontros
acontecerão sempre aos sábados, às 16h, de forma online. A
obra, de autoria do Espírito Manoel Philomeno de Miranda, pela
psicografia de Divaldo Franco, fala a respeito do momento
vivido pela Humanidade em meio à pandemia da Covid-19.
Estamos no início das grandes transformações, e fenômenos
próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas
Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo
tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia
da Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser Humano no
pedestal das suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao
mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da
solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos.
Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará
centenas de milhares de vidas, umas em razão do natural
processo de mudança moral do planeta para Mundo de
regeneração, outras que deverão partir para o exílio, após o
período de convalescença nas respectivas comunidades às quais
se vinculam. (Descrição do livro)
Faça já sua inscrição https://forms.gle/tvE2ff19fJqrYV8h6

Desencarne de Suely Caldas

Schubert
“Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é
imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado”.
Com esta frase de Emmanuel, Suely Caldas Schubert iniciava
artigo publicado na revista Reformador (FEB), em abril de
1982. Suely que vivia o lema “Ama, trabalha, espera e perdoa”
em suas tarefas diárias, deixou para o Movimento Espírita
contribuições em busca desta completude por ela mesma lembrada
para a elevação da humanidade.
Saiba mais informações clicando aqui.

Desencarne de Allan Kardec
Allan Kardec foi o pseudônimo adotado pelo professor Hippolyte
Léon Denizard Rivail, nascido em 3 de outubro de 1804, em

Lyon, na França. Realizou a tarefa missionária de codificar,
isto é, apresentar em livros, metódica, didática e logicamente
organizados, comentados e explicados, os postulados da
Doutrina Espírita. Desencarnou no dia 31 de março de 1869 em
Paris, França.
Venha ver conosco 10 fatos sobre Allan Kardec neste episódio
do Minha Nada mole encarnação clicando aqui.

Nascimento de Francisco de
Menezes Dias da Cruz
Francisco de Menezes Dias da Cruz, natural da cidade do Rio de
Janeiro, nasceu a 27 de fevereiro de 1853. Foi professor de
Matemática no Colégio Pinheiro, no qual concluíra o curso de
Humanidades.
Presidiu o Curso Hahnemaniano e o Instituto Hahnemaniano do
Brasil. Em 1890, em substituição ao Dr. Bezerra de Menezes,
foi o Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz, que anteriormente
ocupava a vice-presidência, eleito presidente da Federação
Espírita Brasileira, cargo que exerceu com devotamento até os
primeiros dias de 1895.

Biografia na íntegra clicando aqui.

Nascimento de Raul Teixeira
Raul Teixeira é licenciado em Física, mestre e doutor em
Educação. Nasceu em Niterói (RJ) onde fundou a Sociedade
Espírita Fraternidade. A instituição mantém o Remanso
Fraterno, obra assistencial voltada para crianças e famílias
carentes. Raul Teixeira é autor de 35 obras doutrinárias e fez
palestras em mais de 45 países.
Conheça o Remanso Fraterno cujas atividades tiveram início no
ano de 1988:
http://www.remansofraterno.org.br/remanso/

Nascimento de Divaldo Pereira
Franco
Divaldo Pereira Franco é um dos maiores divulgadores da
Doutrina Espírita pelo mundo. Como médium publicou mais de
duzentos e cinquenta livros, dos quais 245 títulos já foram
traduzidos para 17 idiomas. São cerca de 10 milhões de
exemplares com a autoria de 219 Espíritos. Como orador Divaldo
fez mais de 12 mil conferências, passou por milhares de
cidades localizadas nos mais diversos países. No âmbito social
tem registrado cerca de 600 filhos adotivos e mais de 200
netos. Fundou a Mansão do Caminho que atende cerca de 3 mil
crianças, adolescentes e jovens de famílias de baixa renda.
Saiba mais clicando aqui.

Lançamento
Espíritos

de

O

Livro

dos

Originalmente publicado em 1857, O Livro dos Espíritos marca o
nascimento da Doutrina Espírita e inicia o conjunto de cinco
publicações que formariam a Codificação Espírita organizada
por Allan Kardec. Considerado o Consolador Prometido por Jesus
Cristo, o Espiritismo apresenta um novo caminho e a crença de
que a vida continua após a morte. Texto fundamental para
conhecer e estudar a Doutrina Espírita, O Livro dos Espíritos
traz 1.019 perguntas, sobre diversos temas, feitas por Kardec
com as respectivas respostas dos companheiros espirituais,
permitindo que possamos conhecer e entender inúmeras ações que
nos acompanham diariamente.
Conheça a obra clicando aqui.

