Julho 2019
Aos Grupos da Aliança – Regional São Paulo Leste
Assunto: Curso de Médiuns
Caros companheiros:
Estamos encaminhando a Ficha de Inscrição que deverá ser preenchida pelo Dirigente da EAE ou
Diretor de Estudos da casa do participante e encaminhada até o dia 27/07/2019 impreterivelmente,
no endereço abaixo.

Curso de Médiuns
A/C Maria Elzira ou Ruperto
Fones: 236141460 ou 999510942 E-mails: jaurenunez@terra.com.br

Seguem alguns requisitos importantes para o curso:
1.
2.
3.
4.

O participante deverá estar obrigatoriamente no Grau de Servidor.
É importante estar participando ativamente das atividades da casa. Trabalhos Espirituais
Tempo mínimo de 3 meses. Assiduamente
Pela dinâmica do Curso, pedimos para não faltar aulas seguidas. (tem 20% de falta) .

As vagas estarão limitadas a 25 (vinte e cinco) participantes, e garantiremos as inscrições por ordem
de recebimento das fichas. O Centro Espírita deverá reproduzir cópias desta ficha e fazer uma
observação cuja inscrição for considerada prioritária. As possíveis vagas remanescentes serão
preenchidas obedecendo-se os critérios de ordem de recebimento e prioridade solicitada pelas casas.
Não será permitida a inscrição de participantes no dia do curso.
A coordenação deste curso estará ligando ou transmitindo e-mail confirmando a inscrição do
participante, através das fichas recebidas até a data estipulada.
O Curso será realizado as 2ª feiras, das 20:00 às 21:30hr , no seguinte local e período:
ATENÇÃO: A aula Inaugural de apresentação Será no dia 29 de Julho de 2019

Núcleo Assistencial Caminho e Vida
R. Aldeia Paracanti, 147 – Vila Ré.
São Paulo – SP
Início: 29/julho/2019
Término aproxim. : 22/Agosto/2020

Nome do Grupo da Aliança

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO DE MEDIUNS
Julho 2019
Nome Completo do Participante

Nome para o Crachá

Endereço

Número

Bairro

CEP

Cidade

Telefone Residencial

Telefone Comercial

Telefone Celular

E-Mail

Qual a Turma da EAE ?
Concluiu a EAE ?

Data de Nascimento

Profissão
Telefone Recados
Observação

Nome e Telefone do Dirigente da EAE

Que Grau obteve na EAE ?

Complemento

Fuma ?

Que aula estará em 29/07/2019
Bebe ?

Joga ?

Outros Vícios ? Quais ?

Faz tratamento médico onde usa medicação de tarja preta ? Qual o tratamento realizado e remédio utilizado ?

Faz tratamento médico psicológico ou psiquiátrico? Qual o tratamento realizado ?
Fazendo esta inscrição você deve estar consciente que: A opção de fazer o Curso de Médiuns exigirá do colaborador além
da freqüência na Escola de Aprendizes do Evangelho, a sua disponibilidade para poder dedicar alguns dias a mais da sua
agenda anual, na freqüência permanente e assídua nos trabalhos de grupo mediúnico, tratamento P3B, Exame Espiritual de
E A E . Trabalhos realizados em Casas Espíritas, a partir do momento em que concluir este curso ?

Está exercendo atividades na Casa Espírita? Quais ?

Quanto Tempo já , trabalha Assistência Espiritual?

Tem usados frequentemente a Caderneta Pessoal? Qual seu entendimento sobre ela ?

Enfatizamos aos participantes a importância e a necessidade de um estudo prévio antes de iniciarem o Curso pela
leitura da obra: Vivência do Espiritismo Religioso – 6a. Edição (Capa mãos dadas), Cap. 5 pág. 159.

Participação Prioritária ?

Assinatura do Participante

Assinatura do Dirigente de EAE ou
Diretor de Estudos

Recomendações Importantes
Solicitamos às Casas Espíritas que submetam estas recomendações ao
conhecimento dos participantes deste Curso:
1. O participante deverá estar obrigatoriamente no Grau de Servidor.
2. É importante estar participando ativamente das atividades da casa.
3. Pela própria dinâmica do Curso, não serão permitidas faltas seguidas durante o Curso. Tem
20% de tolerância de faltas , em caso de Emergência.
4. O material adotado para a consulta dos participantes durante o Curso será o livro: Mediunidade,
Desenvolvimento Mediúnico, Passes e Radiações, Psiquismo e cromoterapia (Edgard Armond)
Gênese (Allan Kardec)
5. A leitura das obras acima será imprescindível para obter um melhor aproveitamento
durante o Curso.
6. Durante o Curso, os participantes responderão a questionários baseados nos temas do dia.
7. Durante o Curso será exigido que o aluno estude em casa e procure pesquisar sobre o
assunto da aula do dia.
8. As apresentações pessoais dos questionários serão obrigatórias na sua totalidade, a não
apresentação de pelo menos um deles também é caracterizado como agente de não
continuidade no Curso.
9.

O aluno terá que comprar os Livros para acompanhar as aulas

10. A Ficha de Inscrição devidamente preenchida deverá ser devolvida a/c de Maria Elzira, Rua
Aldeia Paracanti, 147 Vila Ré – CEP 03667-020 – São Paulo – SP, até a data limite de
11/05/2018 , impreterivelmente, valendo também a data da postagem.
11. As vagas estarão limitadas a 25 (vinte) participantes, e garantiremos as inscrições por ordem
de recebimento.
12. Não será permitida a inscrição de participantes no dia do curso.

