Centro Espírita Perdão e Caridade
R. Presidente Arriaga, 124 1200 – 774 LISBOA

Tel. / Fax : 21 397 52 19 www.ceperdaoecaridade.pt

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
FICHA DE INSCRIÇÃO
(Assinalar o curso pretendido)

Curso

Curso Básico de Espiritismo
Curso do Evangelho Segundo o Espiritismo

de Educação da Mediunidade I

Curso de Educação da Mediunidade II

Ano Letivo :_______/_______
Nome completo:___________________________________________________________________________________
Morada/ Localidade:_______________________________________________________________________________
Data nascimento:_______/_______/_______

Contato telefónico:____________________________
E-mail:

(Por favor preencha com letra legível e maiúscula)
Profissão:_________________________________

Escolaridade:___________________________________

Se já frequentou alguma das ações de formação doutrinária acima referidas, por favor indique quais e em que ano:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
O que o(a) levou a inscrever-se neste curso?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Declaração de Consentimento
Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Protecção de Dados, autorizo o Centro Espírita Perdão e Caridade (C.E.P.C.) ao
tratamento dos meus dados pessoais fornecidos na presente ficha de inscrição, exclusivamente para os seguintes fins:
- Acompanhamento didático, atividades ou informações no âmbito do curso/grupo de estudo a que respeita esta ficha;
- Campanhas de informação sobre eventos ou atividades promovidas pelo CEPC, ainda que em parceria com outras entidades, no âmbito da divulgação
do Espiritismo;
- Circulares, newsletters ou outras comunicações periódicas e regulares sobre as actividades do CEPC ou do movimento espírita em geral.
Tomo conhecimento que, mediante comunicação escrita dirigida ao CEPC, por via postal ou electrónica, posso promover a alteração destes dados
pessoais, ou revogar a presente autorização.

Data:_____/_____/_____

Assinatura (Como no BI/C.C.):_________________________________________________
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INFORMAÇÕES SOBRE O ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA ESPÍRITA
O Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita compreende um conjunto de 4 cursos sequenciais (Curso Básico de Espiritismo,
Curso do Evangelho Segundo o Espiritismo, Curso de Educação da Mediunidade I e II) com a duração de um ano lectivo
cada, gratuitos, baseado na Codificação Espírita de Allan Kardec, com o objectivo de auxiliar o estudo, compreensão e
aplicação dos princípios básicos da Doutrina Espírita. É aberto a todas as pessoas que desejem conhecer e estudar a Doutrina
Espírita.
Curso Básico de Espiritismo
Estudo metódico, contínuo e sério sobre os princípios básicos da Doutrina Espírita, fundamentado na codificação básica de
Allan Kardec. Programa lectivo de 40 aulas que aborda a vertente científica, religiosa e filosófica da Doutrina Espírita. Com
início na 1ª quarta-feira de Outubro do ano corrente. As aulas decorrem às quartas-feiras entre as 19:30h e as 21:00h no
CEPC.
Curso do Evangelho Segundo o Espiritismo
As explicações dos Espíritos Superiores sobre os ensinamento que Jesus, modelo e guia da humanidade, nos deixou há 2000
anos. Programa lectivo de 40 aulas fundamentadas na obra “O Evangelho Segundo o Espiritismo” de Allan Kardec. Com
início na 1ª quarta-feira de Outubro do ano corrente. As aulas decorrem às quartas-feiras entre as 19:30h e as 21:00h no
CEPC.
Curso de Educação da Mediunidade I e II
Estudo da prática mediúnica segunda a Doutrina Espírita, apoiada nas obras codificadas por Allan Kardec e dividido em 2
módulos letivos anuais (I e II). Programa lectivo de 36 aulas para o módulo I e 30 aulas para módulo II. Com início na 1ª
quinta-feira de Outubro do ano corrente. Módulo I às quintas feiras entre as 19:00h e às 20:00h no CEPC. Módulo II às
quintas feiras entre as 20:30h e às 21:45h no CEPC.
***
“Lamentavelmente, não são poucas as pessoas que se acercam do Movimento Espírita, desinformadas, e pretendem submeter
a Doutrina ao talante das suas opiniões, teimando por fazê-la parecer equacionador mágico de problemas secundários, que a
cada um cumpre solucionar, ou à cata de prodígios, ou sustentado por superstições e quejandos. Negam-se ao estudo
sistemático do Espiritismo, preferindo leituras rápidas, nas quais não se aprofundam, mesmo quando lêem, dizendo-se
decepcionadas com facilidade leviana, apressadas apenas pelas cogitações socioeconómicas e materiais de outros géneros.
O Espiritismo, graças ao seu tríplice aspecto, atende a todos os tipos de necessidade do homem terreno, oferecendo campo de
reflexões e respostas em todas as áreas do conhecimento. Numa síntese perfeita, as facetas, sob as quais se revela, abrangem o
campo da investigação científica, projectando luz nas causas das problemáticas e dirimindo suposições e sofismas em torno
do milagre, do desconhecido, do sobrenatural, que passam a ocupar os lugares próprios.
Sua sonda vem sendo aprofundada, desde Allan Kardec, na génese das realidades humanas e nas causas espirituais da vida,
contribuindo eficazmente para a eliminação dos mitos e tabus contra os quais luta a ciência, verdadeiro coadjutor desta, que
nele encontra a razão fundamental de que necessita. Ao mesmo tempo, o seu conteúdo filosófico sustenta o edifício de uma
lógica irretorquível, decorrência natural dos factos examinados, em proposições vigorosas, possuindo conteúdo idealista
insuperável. Como efeito imediato, a sua ética se estrutura na moral do Cristo e dos Seus apóstolos, sendo religião de amor e
caridade, que a fé racional sustenta e conduz.
Separá-lo de qualquer uma das suas faces é o mesmo que o desfigurar, não obstante possa ser vivenciado conforme a
capacidade e evolução de cada um, que afina com este ou aquele ângulo, sem prejuízo das demais partes, que lhe formam o
corpo doutrinal, harmónico e completo.”
Bezerra de Menezes, in Nas fronteiras da loucura, Manoel P. de Miranda - Divaldo P. Franco

