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 COMECE PELO COMEÇO! 
ESTUDE AS OBRAS BÁSICAS 

DO ESPIRITISMO. 
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Leonardo Marmo Moreira 
 

O Centro Espírita é a sede 
básica e principal do Movimento 
Espírita. Caracterizado 
adequadamente como “Universidade 
da Alma”, constitui o núcleo que 
contempla palestras, grupos de 
estudo, entrevistas, debates, 
atendimentos fraternos, passes, 
assistências materiais e 
confraternizações com ampla troca 
de experiências e informações 
doutrinárias e espirituais de uma 
forma geral entre os frequentadores 
do Movimento Espírita. 

Ademais, as dimensões 
espirituais do Centro Espírita 
contemplam um leque ainda maior 
de tarefas, nas quais se destacam 
tratamentos espirituais, inclusive 
através de complexos processos 
desobsessivos. 

Outro aspecto importante diz 
respeito às reuniões mediúnicas, que 
somente nos centros espíritas bem 
orientados podem ter ambientes 
apropriados para o empreendimento 
do intercâmbio espiritual de uma 
forma segura e produtiva. 

O Centro Espírita contempla, 
portanto, tarefas multifacetadas, a 
ponto de ser conhecido igualmente 
como “hospital, escola e oficina” do 
Espírito imortal. Assim sendo, faz-se 
necessário uma maior valorização da 
tarefa do Centro Espírita por parte 
dos Espíritas Militantes e dos 
formadores de opinião que atuam no 
Movimento Espírita. 

Os Espíritas Militantes 
necessitam do chamado 
“Autodidatismo Espírita”, o que 
equivale a dizer que a leitura, o 
estudo e a meditação pessoais são 
fundamentais para a formação do 
Espírita consciente. Entretanto, tal 
esforço consiste apenas em uma 
importante parte da tarefa espírita, e 
de modo algum poderia ser 
considerado a tarefa espírita em sua 
totalidade. 

A tarefa fundamental do Centro 
Espírita é ensinar Espiritismo, como 
já dizia José Raul Teixeira. 
Concomitantemente, o Centro 
Espírita contribui no fornecimento de 
subsídios culturais para esse 
objetivo precípuo. Como diria 
Herculano Pires, “todos nós somos 
aprendizes de Espiritismo”, e, sendo 
assim, a troca de informações e o 
debate de ideias tende a nivelar por 
cima o patamar doutrinário médio 
dos adeptos. Estudar sozinho, sem 
nenhuma frequência mínima às 
instituições espíritas, não fomentará 
essa troca. Emmanuel afirma que “a 
maior caridade que podemos fazer 
pelo Espiritismo é a sua divulgação” 
e que “O Espiritismo pede-nos uma 
forma permanente de caridade; a 
caridade da sua própria divulgação”. 
Vale lembra que “o isolamento 
religioso, assim como o isolamento 
social, conduz o indivíduo ao 
egoísmo”. Tais objetivos somente 
podem ser adequadamente 
cumpridos com o trabalho em grupo, 
o qual é estruturado 
fundamentalmente pelos Centros 
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cumpridos com o trabalho em grupo, 
o qual é estruturado 
fundamentalmente pelos Centros 
Espíritas. Valorizemos, portanto, o 
Centro Espírita, a “Universidade da 
Alma”, não somente com a nossa 
presença, mas com a nossa 
predisposição ao estudo e ao 
trabalho, frutos diretos do Ideal 
Espírita. 

 

O Centro Espírita Amigos da Luz tem o prazer de 

convidar você e sua família, para a 6ª Feira do Livro 

Espírita de Analândia. 

(Mais de 500 títulos com descontos de até 70%) 
 

16,17 e 18 de Junho - das 9:00 às 20:00 horas 
 

LOCAL: Centro Espírita Amigos da Luz 

Endereço: Avenida Dois, 237 Centro - Analândia,SP 

 

HORÁRIOS 
 

16/06/2017 – Sexta: 
9h- Abertura Oficial da Feira 
 

18/06/2017 – Domingo: 
20h – Encerramento da Feira 
com palestra musicada com 
os palestrantes Rodrigo 
Sertório e Fabio Augusto 
Lançoni. Entre os eventos programados passaremos DVD com Palestras de 

diversos autores e temas. 

http://www.usesaocarlos.com.br/

