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Tipos de comunicações mediúnicas

Sociedade Espírita

O Livro dos Médiuns nos ensina a classificar as comunicações que
recebemos dos Espíritos em quatro categorias:
Comunicações Grosseiras - Ferem o
decoro e só podem provir de Espíritos
das classes mais inferiores. Podem ser
triviais, ignóbeis, obscenas, insolentes,
arrogantes, malévolas e até mesmo
ímpias, dependendo do caráter do
Espírito comunicante.
Comunicações Frívolas - São dadas por
Espíritos levianos, zombeteiros ou
maliciosos, que não se preocupam com a
verdade e nem dão importância ao que
dizem. Saem às vezes com tiradas
espirituosas e mordazes, misturando
muitas vezes brincadeiras banais com
duras verdades. Espíritos levianos
costumam aproveitar todas as
ocasiões de se
intrometerem nas
comunicações.

Comunicações Sérias - Tratam de
assuntos graves, são ponderadas,
não contém traços de frivolidade
nem de grosseria. Elas são sempre
úteis, mesmo que para uma
finalidade particular. Pode conter
erros, pois os conhecimentos dos
Espíritos são limitados ao seu grau
evolutivo. Por isso todas as
comunicações recebidas devem ser
analisadas à luz da razão e da
lógica.
Comunicações Instrutivas - São as
comunicações serias que têm por
finalidade principal algum
ensinamento dado pelos Espíritos
sobre as Ciências, a Moral, a
Filosofia, etc. Podem ser mais ou
menos profundas, mas seu alcance
é geral ou, algumas vezes, univer
sal.
Adverte O Livro dos Médiuns:

“

Os Espíritos sérios se
ligam aos que desejam
instruir-se e perseverem,
deixando aos Espíritos
levianos o cuidado de
divertir os que só vêem
nas comunicações uma
forma de distração
passageira.

”

Leia a materia completa, no site: http://www.se-novaera.org.br/site/modules.php?name=Conteudo&pid=927

NOVA ERA
Edição: 64 - Blumenau, setembro de 2010 - http://www.se-novaera.org.br

Com quem você está sintonizado?
Os Espíritos encarnados têm
ocupações relacionadas à sua
existência corporal.
No estado de erraticidade, quando
não estão encarnados, essas
ocupações são proporcionais ao
grau de seu adiantamento.
Uns percorrem os mundos, se
instruem e se preparam para uma nova
encarnação.
Outros, mais avançados, se ocupam
do progresso ao dirigir os
acontecimentos e sugerir pensamentos
favoráveis; assistem os homens de
gênio que concorrem para o
adiantamento da humanidade.
Outros encarnam com uma missão
de progresso.
Outros, enfim, dirigem os fenômenos
da natureza, de que são os agentes
diretos.
Outros tomam sob sua proteção os
indivíduos, as famílias, as reuniões, as
cidades e os povos, dos quais são os
anjos de guarda, os gênios protetores e
os Espíritos familiares.

Os Espíritos comuns se misturam às
nossas ocupações e aos nossos
divertimentos.
Os Espíritos imperfeitos permanecem
em sofrimentos e angústias, até o
momento em que Deus permita lhes
proporcionar os meios de avançar.
Se fazem o mal, é por despeito de
ainda não poderem desfrutar do bem.

Parte Segunda – Capítulo 10, de O Livro dos Espíritos, intitulado Ocupações e missões dos
espíritos, Allan Kardec
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A Fala do Coração

SEGUNDAS - 19h30

uem escuta com a alma tem o hábito
de falar com o coração. A escuta da
alma é a que se conecta com a freqüência
da necessidade espiritual do outro. Significa
a capacidade de escutar a alma do outro,
sem a ela se impor ou querer demonstrar
maior conhecimento ou algum tipo de
superioridade.
A escuta é o lugar do aprendiz. Aquele
que já sabe, e que de fato é sábio, escuta e
devolve com o coração, isto é, com o Eros
da vida. Na dimensão espiritual, matriz da
material, em geral, os espíritos mais
esclarecidos falam com o coração,
buscando o aprimoramento na educação
das próprias emoções.

A fala do coração é a amorosidade,
típica daqueles que descobriram o
quanto é bom e traz paz de espírito,
que visa o estabelecimento de
conexões de espiritualidade superior
com o outro.
Escutar com a alma e falar com o
coração são passos para se alcançar o
que se entende como “Amar a Deus”.
Muito dizem amar a Deus, mas ainda
não conseguem ouvir o clamor das
mentes em desalinho, solicitando uma
escuta amorosa. Falam sobre Deus,
elogiam a Deus, temem a Deus,
porém, ainda não conseguem escutar
a alma de seu irmão.

Doutrinas Públicas
Esta programação está sujeita a mudanças. Confira regularmente a
agenda atualizada no site www.se-novaera.org.br para confirmar temas,
datas e palestrantes. CADASTRE-SE NO SITE E RECEBA POR E-MAIL ARTIGOS
E AS NOVIDADES DA NOVA ERA.
Horários e atividades da Nova Era
Segundas 19h30 - Quintas 8h30 - Quintas 19h30
Palestras, passes coletivos e individuais, atendimento fraterno, água
energizada.
Para participar dos estudos sistematizados da Doutrina Espírita entre
em contato com nossas monitoras e faça sua inscrição.
Seja um associado da Nova Era
Preencha sua ficha na secretaria e torne-se associado deste projeto
educacional e de orientação espírita. Uma sociedade espírita é formada
por uma ação colaborativa entre espíritos encarnados e desencarnados
com a função de esclarecer, atender e consolar em relação aos desafios
surgidos na reencarnação e também no processo de aprendizagem
evolutiva. Ao tornar-se sócio, você colabora ainda mais com a Doutrina
Espírita e com o progresso da Terra.
Dúvidas, sugestões, uma palavra amiga.
Fale com a Nova Era por e-mail: atendimento@se-novaera.org.br

Dia Tema

Palestrante

06

Lei do progresso (Ação /reação)

Mauro

13

O problema da Paz

Manoel

20

O problema da Justiça

Teresinha

27

Espiritismo e Ecologia

Eva

QUINTAS - 8h30
Dia Tema

Palestrante

02

Você e Sua Família

Laertes

09

A Liberdade de Cada Um

Márcia

16

Os Valores da Vida

Edir

23

Perfeição Moral

Fabrício

30

A Lei da Sociedade

Luiz Henrique

QUINTAS - 19h30
Dia Tema

Palestrante

02

Causa de Conflitos e Doenças Mentais

Renata

09

O problema Social

Rose

16

Os valores da Vida

Edir

23

O problema da Paz

Manoel

30

O problema da Justiça

Teresinha

Esta programação está sujeita a mudanças. Acesse regularmente a agenda atualizada no site
www.se-novaera.org.br para confirmar temas, datas e palestrantes.
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