Centro No Caminho da Luz - Espiritismo Cristão

Avaliação da Casa Espírita
http://www.centronocaminhodaluz.com.br

Algumas observações importantes na avaliação de uma casa espírita
Toda Casa Espírita que busca o aprimoramento íntimo de seus frequentadores, deve promover o estudo
e a explanação da Doutrina Espírita no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso,
consubstanciada na Codificação Kardequiana e nos ensinamentos do amado Mestre Jesus.
Portanto, para que esteja em consonância com esses ensinamentos, deve ainda:
Zelar para que as atividades exercidas em função do Movimento Espírita SEJAM GRATUITAS, vedada
qualquer espécie de remuneração;
Nas reuniões doutrinárias, jamais angariar donativos por meio de coletas, peditórios, à vista dos
inconvenientes que apresentam, de vez que tais expedientes podem ser tomados à conta de pagamento
por benefícios. A pureza da prática da Doutrina Espíritadeve ser preservada a todo o custo;
Evitar enfeites excessivos, jogos de luz e uso, pelos colaboradores, de paramentos e uniformes;
Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões, assegurando
a pureza e a simplicidade da prática do Espiritismo;
Desaprovar a conservação de retratos, quadros, legendas ou quaisquer objetos que possam ser tidos na
conta de apetrechos para ritual, tão usados em diversos meios religiosos. Os aparatos exteriores têm
cristalizado a fé em todas as civilizações terrenas;
Banir dos templos espíritas as cerimônias que, em nome da Doutrina, visem à consagração de esponsais
ou nascimentos e outras práticas estranhas à Doutrina, tais como velórios e encomendações, colações
de grau etc;
Impedir a comunicação de enfermo espiritual, que só deverá ocorrer em reunião privativa e destinada a
esse fim;
Não permitir, nas reuniões do Centro, ataques ou censuras a outras religiões;
Impedir palestras e discussões de ordem política nas sedes das instituições doutrinárias, não olvidando
que o serviço de evangelização é tarefa essencial;
Repelir acordos políticos que, com o empenho da consciência individual, pretextem defender os princípios
doutrinários ou aliciar prestígio social para a Doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e
candidatos. O Espiritismo não pactua com interesses puramente terrenos;
Não permitir o uso do fumo, álcool e demais compostos químicos nas dependências do Centro Espírita.
Baseado nos regimentos internos da Federação Espírita Brasileira
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