
O ENSINO NO GEMB

PARA REFLETIR... 
Livro dos Espíritos - 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao

homem, para lhe servir de guia e modelo? “Jesus."
 

”O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva
autoridade a sua palavra. (...) Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida

não é a que transcorre na Terra, e sim a que é vivida no Reino dos Céus; viera
ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem

com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a
realização dos destinos humanos. 

 

                                                                                                  E.S.E. CAP.I item 4   

“Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará.” - JO 8:32
“Espíritas, amai-vos e instruí-vos.” - Espírito da
Verdade, E.S.E. Cap. VI, item 5

O ser humano, através da educação espírita, adquire conhecimentos,
hábitos e recursos que o possibilitam administrar sua vida e os bens do
Senhor de forma sábia  e produtiva, contribuindo com seu aperfeiçoamento
moral e, consequentemente, em seu processo evolutivo.
 O Grupo Espírita Manoel Bento preza por um ensino de alta qualidade e
exigência, pois além do estudo aprofundado das obras básicas de Allan
Kardec, são obrigatórias leituras complementares de autores espíritas,
como Francisco Candido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Yvone Pereira do
Amaral, entre outros, totalizando quase 40 livros ao longo dos 10 anos de
cursos regulares. 
Os cursos regulares são divididos em Básico e Mediúnico, com 3 módulos
cada; Aprendizes do Evangelho e Filosofia, com dois módulos cada.  Além
dos cursos regulares, são oferecidos cursos extras como: Do átomo ao
arcanjo, Perispírito, Pensamento e vida, Evolução em dois mundos,
Formação de passistas, palestrantes, trabalhadores do Depoe, etc.
“O ensino é fundamental em qualquer núcleo de pessoas por ser agente
transformador. Desenvolver o crivo da razão, é oferecer argumentos às
pessoas para deixarem de ser levadas por qualquer opinião. Quando lemos
Kardec, entendemos Jesus; quando estudamos o espiritismo, entendemos
Deus e a vida.” - Carlos Costa, diretor de ensino do GEMB.
As matrículas para 2022 estão abertas! A inscrição para os cursos
regulares e cursos extras é feita através do site www.gemb.com.br.
Não perca mais tempo! Pela emancipação da alma, matricule-se já!

www.gemb.com.br
E-mail: manoel.bento@gemb.com.br
Telefone: 11 2976-3314
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FÉRIAS DO GEMB

DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2021 A

08/01/2022, AS ATIVIDADES DO GEMB

ESTARÃO PARALIZADAS DEVIDO àS FESTAS DE

FINAL DE ANO.

DURANTE esse PERÍODO DE RECESSO,

MANTENHA LEITURAS EDIFICANTES E ASSISTA

PALESTRAS EM NOSSO CANAL DO YOUTUBE.

RETORNAREMOS A PARTIR DE 09/01/2022 às

16H COM A EVANGELHOTERAPIA.

MATRÍCULAS ABERTAS
ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA OS

CURSOS REGULARES DA DOUTRINA ESPÍRITA

NO GEMB.

AS AULAS SERÃO INICIALMENTE SOMENTE

ONLINE, ESTUDANDO-SE A POSSIBILIDADE

HÍBRIDA PARA O MEIO DO ANO.

ACESSE O SITE E MATRICULE-SE JÁ!

      WWW.GEMB.COM.BR

EDIÇÃO DEZ/21

CAMPANHA!

FAÇA COMO O GEMB, ADOTE ESSA IDEIA!

TRAGA SEU COPO REUTILIZÁVEL DE CASA!

DIGA NÃO VOCÊ TAMBÉM

AO PLÁSTICO. AFINAL,

ELE DEMORA 300 ANOS

PARA SE DECOMPOR NA

NATUREZA.

O GEMB ESTÁ FAZENDO SUA PARTE NA

PRESERVAÇÃO DO NOSSO QUERIDO PLANETA

TERRA. E VOCÊ?

mailto:manoel.bento@gemb.com.br


Qual o significado das assistências espirituais A1 e A2?

A letra “A” significa “Assistência”. Assistência espiritual é o conjunto
de atividades que visam oferecer esclarecimento e orientação, de modo
a proporcionar o reequilíbrio espiritual, composto pela orientação do
Evangelho no Lar, prece, palestra, passe e água fluidificada. 
Segundo nossa diretora de doutrina, Marinez Bela, o A1 é a assistência
espiritual que contém o passe de limpeza áurica, um banho energético
que afasta momentaneamente as energias negativas, permitindo que
nos sintamos leves e equilibrados; enquanto o A2 é a assistência que
contém o passe de harmonização e equilíbrio individual, familiar e
social. O A2 é indicado para pessoas com desequilíbrio na vida
profissional, com dificuldades de relacionamento no lar, ou com o
sentimento de que “não se encaixa” perante os amigos ou na sociedade. 
Muitas pessoas acreditam de maneira equivocada que o tratamento é
somente o passe, enquanto esse é apenas parte dele, pois é importante
ressaltar que as melhorias dependem sobremaneira das nossas ações, e
que o alívio definitivo vem com o melhoramento moral do indivíduo. O
passe é a carga energética necessária para nosso reestabelecimento,
como um banho, mas se não mudarmos nossos pensamentos e
sentimentos, nos “sujaremos” novamente.
E é neste sentido que nos ensina Jesus: “Vá e não peques mais”. 
(JO 5:14 e 8:11)

Horários: A1- terças e quartas às 14h, terças, quintas e sextas às 19h30; 
A2- segundas, quintas e sextas às 14h, segundas e quartas às 19h30h.

VOCÊ SABIA???VOCÊ SABIA???
PARA DOAR
TODAS AS doações SÃO BEM VINDAS!

ELAS COMPÕEM NOSSO BAZAR PARA

MANUTENÇÃO DA CASA E AUXILIAM FAMÍLIAS

CARENTES. VOCÊ PODE DOAR roupas, SAPATOS,

alimentos, utensílios domésticos e

pessoais, ETC.

PARA DOAÇÕES EM DINHEIRO. UTILIZE O PIX:

CNPJ 63.074.710/0001-86; OU TORNE-SE UM

ASSOCIADO com contribuições mensais a

partir de R$10,00. 

MAIS INFORMAÇÕES na secretaria ou aponte

a câmera do seu celular para o QR CODE

abaixo e preencha o formulário. 

Venha fazer parte da família GEMB!

 

RECEBA NOSSO INFORMATIVO
MANDE MENSAGEM PARA 11.97295-8651 OU

APONTE A CAMÊRA DO SEU CELULAR PARA O QR

CODE ABAIXO E SE INSCREVA PARA RECEBER o

infoGEMB DIRETO no seu celular pelo

whatsapp.

 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
  

Salão da paz (Palestras e passes): 
De Segunda a Sexta, às 14h e às 19h30 (presencial)
Evangelhoterapia: Domingos, às 16h (presencial e ao vivo pelo Youtube)
DEPOE: Atendimento presencial ou on-line
De Segunda a Sexta, das 14h às 15h30 e das 19h15 às 21h  ou
atendimento.fraterno@gemb.com.br
Secretaria: De Segunda a Sexta, das 8h às 12h, 13h às 17h e 18h às 21h.
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Acompanhe as redes sociais: @GEMB

www.gemb.com.br
E-mail: manoel.bento@gemb.com.br
Telefone: 11 2976-3314
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