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Curso a distância sobre o Evangelho tem inscrições
abertas para 2019
As inscrições para o Estudo a Distância (EAD) sobre “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
para o próximo semestre estão abertas.
O objetivo dos cursos é ajudar na compreensão dos ensinamentos morais de Jesus Cristo à luz
do Espiritismo e incentivar o aluno a praticá-los na vida diária. O programa já atendeu cerca de
1.600 alunos.
O estudo é gratuito e estão disponíveis os seguintes cursos
capítulo VII: Bem-aventurados os pobres de espírito;
capítulo VIII: Bem-aventurados os que têm puro o coração;
capítulo IX: Bem-aventurados os brandos e pacíficos;
capítulo X: Bem-aventurados os que são misericordiosos;
capítulo XI: Amar o próximo como a si mesmo.
Os requisitos mínimos para o aprendizado são: ter acesso à internet; ter disponibilidade para
estudar 5 horas semanais; e ter, no mínimo, 16 anos.
Os interessados podem acessar o site da Comunhão;no alto à esquerda, localizar o quadro:
“Serviços” e clicar no ícone “EAD”. Ler as instruções e preencher o formulário.
O prazo para se inscrever vai até o dia 02/02/2019. A confirmação da matrícula será enviada
por email até 22/02/2019 e os cursos serão iniciados no dia 23/02/2019.
Datas principais para o1º sem 2019:
Inscrições: até 02/02/2019.
Realização dos cursos: de 23/02 a 29/06/2019.
O PROJETO:
Em sua preocupação de contribuir para a formação evangélico-doutrinária do maior número
possível de irmãos, a Comunhão Espírita de Brasília vem desenvolvendo, desde 2007, um
projeto para utilizar Educação a Distância (EAD) em suas atividades de ensino. Nesse sentido,
foi criada toda uma metodologia de EAD pela Internet, já aplicada na elaboração de cinco
cursos sobre capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo (ESE): Cap. 7 (a humildade); Cap.
8 (a pureza de coração); Cap. 9 (a brandura); Cap. 10 (a misericórdia) e Cap. 11 (o amor a
Deus e ao próximo). No período 1sem2009-1sem2018, concluíram esses cursos 1.494 alunos.
Foi, também, elaborado um curso na mesma metodologia para preparação de tutores em EAD
online, com 118 concluintes até o 1sem2018. Estão em fase final de elaboração os cursos
sobre o Cap. 15 (fora da caridade não há salvação) e o Cap. 17 (a perfeição moral). Outros
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cursos estão sendo criados: Cap. 12 (o amor aos inimigos), Cap. 13 (discrição na caridade) e
Cap. 19 (a fé transporta montanhas).
OS CURSOS SOBRE "O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO" (ESE), de Allan
Kardec:
Em cada curso, estudamos um dos capítulos do ESE com profundidade suficiente para causar
um impacto positivo na vida do aluno; isso porque os cursos são elaborados para estimular a
meditação e o esforço para praticar a mensagem de Jesus.
Objetivos gerais de cada curso: Ao final do estudo de um curso, o aluno será capaz de:
compreender os fatos, conceitos e princípios que constituem os pontos essenciais do
conteúdo do capítulo e aplicar o conteúdo desse capítulo em sua vida. Por exemplo, no
Capítulo 10, compreender o conceito de perdão e, aplicar esse conceito em sua vida,
perdoando uma grosseria que lhe foi dirigida no trânsito.
Alunos: Os cursos são destinados às pessoas interessadas no estudo do ESE que satisfaçam
aos pré-requisitos indicados a seguir: i) ter habilidade de leitura e redação no idioma Português
de uso corrente; ii) ser capaz de operar microcomputador em nível de usuário, em especial,
navegador Internet e processador de textos; iii) ter acesso à Internet; iv) ter disponibilidade de
tempo para estudar: aproximadamente 5 horas por semana durante todo o curso; v) caso
consiga uma vaga, assumir o compromisso de não desistir do curso exceto em casos de força
maior; vi) ter idade igual ou superior a 16 anos.
Metodologia: Os cursos são realizados à distância, não sendo necessárias reuniões
presenciais; emprega-se base pedagógica atualizada e ambiente de EAD Moodle, de fácil
utilização. Os cursos são independentes um do outro, podendo ser feitos em praticamente
qualquer sequência. Recomenda-se que o aluno faça um curso de cada vez.
Quando são realizados os cursos? Duas vezes por ano, em cada semestre, a Comunhão
oferece vagas em todos os cursos desenvolvidos. O calendário é fixado por semestre.
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