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Matrículas começam 21 de janeiro
Fonte: Jornal Mural
Em 2013, as matrículas para os cursos da Comunhão começam no dia 21 de janeiro e vão até
9 de fevereiro. A aula inaugural está marcada para 24 de fevereiro. O semestre irá até 6 de
julho. Além das sete fases do Esde (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita), e o Esde
Mocidade, a Comunhão oferece seis turmas para o Esade (Estudo Aprofundado da Doutrina
Espírita) e quatro turmas para o Pades (Processo de Adaptação à Doutrina Espírita).
O responsável pela Diretoria de Estudos Doutrinários (DED), Armando Soares de Moura,
lembra ainda que há o EAD (Ensino a Distância da Doutrina Espírita), um curso específico
disponível no site da Comunhão (www.comunhãoespirita.org.br), destinado ao estudo do
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Também é possível aproveitar cursos feitos em outras casas espíritas, para não precisar fazer
o Esde do início. Segundo Armando, basta trazer uma declaração com o curso realizado e o
respectivo programa ou fazer um teste de reclassificação na DED. Para mais informações, o
telefone da diretoria é 3048-1801.
Cartilha
A “Cartilha do ESDE”, com todas as informações relevantes para os que desejam fazer
matrículas em uma das fases do curso, está disponível na DED ou pelo site da Comunhão,
seguindo a seguinte orientação: Atividades/Formação/ Estudo Sistematizado/ESDE.
Evangelização
As matrículas para a evangelização obedecem a um calendário próprio. Elas começam no dia
16 de fevereiro e permanecem abertas durante o ano inteiro, mas somente aos sábados. Em
fevereiro, as matrículas poderão ser feitas das 15h às 16h30 e, a partir de março, das 14h15 às
16h15. Os alunos que tiverem frequência regular têm a matrícula renovada automaticamente.
As aulas da infância (de 4 a 14 anos) são ministradas em dois turnos: das 14h30 às 15h30 e
das 15h45 às 16h45. Para a turma da juventude (15 a 18 anos), as aulas vão das 14h30 às
16h45, sendo um período de aulas e outro de atividades práticas.
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