Conheça aqui nossas atividades:

CURSO DO LIVRO DOS MÉDIUNS

ATENDIMENTO FRATERNO

Horário: das 20h às 20:45h, às segundas-feiras
Pré-requisito: estar frequentando o ESDE-I

Horário marcado com antecipação com:
Gorete Newton Natel: 078 805 61 81
Walda Stückelberger- Natel: 079 690 63 58
Edith Marti
E-Mail: ceeak@ceeak.ch

Informações: grupo.estudos@ceeak.ch

STUDIENGRUPPE ÜBER SPIRITISMUS

REUNIÕES PÚBLICO-DOUTRINÁRIAS
As reuniões públicas ocorrem 2 x por semana: às terçasfeiras e aos domingos assim relacionadas:

ÀS TERÇAS-FEIRAS
Aberta ao público (adulto)
Reuniões que ocorrem o ano todo (sem férias)
Horário:
PASSES: das 19h às 19:20h
PALESTRAS: das 19:30h às 20:30h
(As Palestras em alemão ocorrem nas 1as terças de c/mês)
JUVENTUDE ESPÍRITA: das 19:30 às 20:30h
Obs: Cantina aberta após a palestra.

AO DOMINGO
Aberta ao público (adulto e infantil)
Durante as férias de verão (do cantão de Zurique) essas reuniões entram em pausa.
Horário:
Recepção: das 9:45h às 10:15h
Prece coletiva inicial: 10:20h
Palestra: das 10:25h às 11:20h
Passes: das 11:25h às 12h

Curso de Educação Espírita Infantil
Aos domingos, das 10:25h às 11:20h
As crianças também participam da prece coletiva inicial juntamente com os adultos. Depois são direcionadas para as
suas salas de aula.

ESDE I - ESTUDO SISTEMATIZADO DO ESPIRITISMO
Horário: das 19h às 19:45h, às segundas-feiras

für deutschsprachige Interessenten
Wann: jeweils Mittwochs
Zeit: von 19:30 Uhr bis 21 Uhr
Kontakt: studiengruppe@ceeak.ch

BIBLIOTECA CHICO XAVIER
Empréstimo de livros espíritas.
Aberta às terças-feiras antes e após a palestra

LIVRARIA JOANNA DE ÂNGELIS
Venda de livros em vários idiomas, CDs e DVDs
Aberta às terças-feiras antes e após a palestra

RECEPÇÃO:
Livro de Presença - Dispomos de um livro de presença no
corredor principal, onde você poderá apor sua assinatura.

.O QUE É O PASSE ENERGÉTICO?
É a transferência de fluidos de uma pessoa para outra, ou
seja, do médium passista para o receptor (paciente) através da prece e imposição de mãos, procedimento largamente usado nos centros espíritas.
As energias são oriundas dos fluidos humanos (do passista) e fluidos espirituais (dos Espíritos que trabalham na
equipe de médiuns).
Existem três tipos de magnetismo: o humano, o espiritual
e o misto. O tipo de magnetismo utilizado nas casas
espíritas é o misto, pois à ação dos encaranados soma-se
a ajuda benéfica dos Espíritos que trabalham na área,
qualificando, direcionando e potencializando os fluidos.

RECOMENDAÇÕES PARA TOMAR O PASSE:
 Ao chegar espere o turno para receber o passe na sala de
espera, contígua ao salão;

 Dentro da sala de espera procure manter silêncio e prece.
Haverá uma pessoa que indicará o momento de entrar na
câmara de passes.

 Ao entrar na câmara de passes, você encontrará diversas
cadeiras onde irá se assentar em uma delas. Sente-se de
maneira ereta, com os pés recolhidos, confortavelmente.

Livro de Vibrações - Caso deseje pedir preces e vibrações

Feche os olhos e eleve o pensamento a Deus procurando

para alguém, escreva o nome do mesmo no livro de vibrações
(para encarnados ou para desencarnados)

estar em harmonia, a fim de receber os fluidos positivos

Encarnado– é aquele que está „vivo“ no mundo físico.
Desencarnado– é quem já faleceu.

O QUE É ATENDIMENTO FRATERNO?
É a orientação espírita à disposição para seus problemas emocionais e espirituais. Caso deseje marcar um atendimento observe os telefones na nossa lista de atividades

para o seu restabelecimento psico-físico-espiritual.

 Ao término do passe o passista dar-lhe-á um leve toque nos
ombros para avisá-lo que o passe já foi dado.

 Sair então, rumo ao salão de palestras para escutá-la.

