o QUE É MD

PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS DA DOUTRINA EspíRITA

A

1. Deus:
"Inteligência suprema, causa pnmana de
todas as coisas". (O livro dos Espíritos,
pergunta 1). "Eterno, imutável, imaterial,
único, onipotente, soberanamente justo e
bom".(lE 13).

mediunidade é um dom
inerente a todos os seres
humanos como a faculdade de
ver, ouvir e de falar, e cada
criatura assimila as forças
superiores ou inferiores com
as quais sintoniza.
Dessa maneira a medi unidade
é uma condição natural do
homem, uma faculdade geral
da espécie humana, que tem o
indivíduo, chamado médium,
de servirem de intermediário
entre o mundo físico e o
mundo espiritual, através da
sintonia vibratória.
"A mediunidade é dada sem
distinção a fim de que os
espíritos possam trazer à luz a
todas as camadas, á todas as
classes
da sociedade
ao
pobre como ao rico, aos
virtuosos, para fortalecer no
bem, aos viciosos para os
corrigir." (Evangelho Segundo
o Espiritismo Capo XXIV, item
12)

,

2. Jesus:
"Guia e modelo mais perfeito para o homem".
(lE 625)
3. Espírito:
"Ser inteligente da criação". (lE 76). "Criado
simples
e ignorante".
(lE
115).
4.Perispírito:
"Substância
semimaterial
que serve de
primeiro envoltório ao espírito e liga a alma
ao corpo".(lE 135, item 3°). 'Tem a forma
que o espírito queira". (lE 95).
5. Evolução:
"São os próprios Espíritos que se melhoram
e, melhorando-se, passam de uma ordem
inferior para outra mais elevada". (LE 114).
6. livre arbítrio:
"O homem tem a liberdade de pensar e de
agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria máquina".
(lE843).
7. Causa e efeito:
"Deus tem suas leis a regarem todas as
vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa.
A punição é o resultado da infração da leL"
(lE964).
8. Reencarnação:
"consiste em admitir para o espírito muitas
existências sucessivas". (LE 171). "Para
expiação e melhoramento progressivo da
humanidade.
Sem isto, onde a justiça?
(lE 167)".

1O.lmortabilidade da alma:
"A existência dos Espíritos não tem fim." "É
tudo o que podemos, por agora, dizer".
(lE83).
11. Vida futura:
"O sentimento de uma existência melhor
reside no foro íntimo de todos os homens" ..
"A vida futura implica a conservação da
nossa individualidade, após a morte".
(lE959).
12 Plano espiritual:
"No instante da morte, a alma volta a ser
espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos,
donde se apartara momentaneamente".
(lE 149). "Os espíritos estão por toda parte."
(lE87).
13.Mediunidade:
"Faculdade inerente ao homem. Todo aquele
que sente, num grau qualquer, a influência
dos espíritos é, por esse fato, médium".
(O Livro dos Médiuns, item 159 Capo XIV).
14. Influência dos Espíritos na nossa vida:
"Influem muito mais do que imaginais. A tal
ponto que de ordinário são eles que vos
dirigem".(lE 459). "Tendes muitos deles de
contínuo a vosso lado, observando-vos
e
sobre vós atuando, sem o perceberdes".
(LE87).
15. Ação dos espíritos na natureza:
"Deus não exerce ação direta sobre a
matéria". (LE 536). "Os espíritos são uma das
potências da natureza e os instrumentos de
que Deus se serve para execução dos seus
desígnios providenciais." (LE 87).

9.Pluralídade
dos mundos
habitados:
"São habitados todos os globos que movem
no espaço e o homem terreno está longe de
ser, como supõe, o primeiro em inteligência,
em bondade e em perfeição" ... (lE 55).

- SEXTA·FEIRA
-SEGUNDA-FEIRA
19:30 às 20:30 horas

- Grupo de estudo da medi unidade

19:30 horas - Reunião Espiritual de Tratamento de Saúde.
Primeira e terceira sexta-feira do mês. Caso necessite,
informe-se. (existe uma preparação para o tratamento)
-SÁBADO

- TERÇA·FEIRA
18:30 às 19:30 horas - Grupo de estudo
O Evangelho Segundo o Espiritismo e a Gênese
20:00 às 21 :30 horas - Estudo e desenvolvimento

dos Livros
mediúnico

8:30 horas - Evangelização Infantil e Pré-mocidade - Às
9:00 hs Estudo do Evangelho aberto ao público.
10:00 horas - Sopa Fraterna Irmão X. Curso para gestantes
- Enxovalzinho

-QUARTA FEIRA
-DOMINGO
14:00 horas - Estudo do Livro dos Espíritos - Coordenação
Enxovalzinho
15:00 horas - Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo
De 12:00 às 15:00 horas - Funcionamento da Biblioteca
Espírita Maria Dolores Empréstimo de livros

"Evangelizar, obrigação de lodos nós".

Às 8:30 horas - Campanha do Quilo Segundo e quarto
domingo do mês.
17:00 às 18 horas - Reunião Pública com Orientação
Espiritual psicografadas chegar até às 16:45 horas para
solicitação. Funcionamento
da Biblioteca Espírita Maria
Dolores para empréstimo.

