ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS “DIÓGENES DE MEDEIROS”

Programa de Estudo do Livro dos Médiuns – Sexta-feira – 2017/2018
DATA

TEMAS

EXPOSITOR

06/01/2017

Da identidade dos espíritos (modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos)

Junior

13/01/2017

Da identidade dos espíritos (questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos)

Gilson

20/01/2017

Das evocações – considerações gerais (269 – 273)

Alcir

27/01/2017

Encontro com os médiuns

Dias

03/02/2017

Das evocações - espíritos que podem ser evocados (274 – 279)

Luiz

10/02/2017

Das evocações - linguagem que se deve usar com os espíritos (280)

Jonas

17/02/2017

Das evocações - utilidade das evocações particulares e questões sobre as evocações
(281 – 283)

junior

24/02/2017

Carnaval

03/03/2017

Das evocações - evocação de pessoas vivas e telegrafia humana (284 -285)

Gilson

10/03/2017

Das perguntas que se podem fazer aos espíritos – observações preliminares (286 –
287)

Alcir

17/03/2017

Encontro com os médiuns

Dias

24/03/2017

Perguntas simpáticas e antipáticas aos espíritos (288

luiz

31/03/2017

Perguntas sobre o futuro (289)

Jonas

07/04/2017

Perguntas sobre as existências passadas e futuras (290)

Junior

14/04/2017

Sexta feira santa

21/04/2017

Perguntas sobre interesses morais e materiais (291)

Gilson

28/04/2017

Perguntas sobre a sorte dos espíritos (292)

Alcir

05/05/2017

Encontrocom os mediuns

Dias

12/05/2017

Perguntas sobre a saúde (293)

Luiz

19/05/2017

Perguntas sobre invenções e descobertas (294)

Jonas

26/05/2017

Perguntas sobre tesouros ocultos (295)

Junior

02/06/2017

Perguntas sobre os outros mundos

Gilson

09/06/2017

Das contradições e das mistificações (297 – 303)

Alcir

16/06/2017

Encontro com os Médiuns

Dias

23/06/2017

Do charlatanismo e do embuste – médiuns interesseiros (304 -313)

Luiz

30/06/2017

Do charlatanismo e do embuste – fraudes espíritas (314 -323)

Jonas

07/07/2017

Das reuniões e das sociedades espíritas - das sociedades em geral (324 – 333)

Junior

14/07/2017
21/07/2017

Das reuniões e das sociedades espíritas - das sociedades propriamente ditas (334 –
342)
Das reuniões e das sociedades espíritas – da rivalidade entre as sociedades (348 –
350)

Gilson
Alcir

28/07/2017

Encontro com os médiuns

Dias

04/08/2017

Há espíritos?

Luiz

11/08/2017

Do maravilhoso ao sobrenatural

Jonas

18/08/2017

Do método

Junior

25/08/2017

Dos sistemas (sistemas negativos)

Gilson

01/09/2017

Dos sistemas (sistemas positivos)

Alcir

08/09/2017

Encontro com os médiuns

Dias

15/09/2017

Da ação dos espíritos sobre a matéria

Luiz

22/09/2017

Das manifestações físicas (mesas girantes)

Jonas

29/09/2017

Das manifestações inteligentes

Junior

06/10/2017

Da teoria das manifestações físicas

Gilson

13/10/2017

Das manifestações espontâneas (ruídos, barulhos e perturbações)

Alcir

20/10/2017

Encontro com os Médiuns

Dias

27/10/2017

Das manifestações espontâneas (arremesso de objetos)

Luiz

03/11/2017

Das manifestações espontâneas (fenômeno de transporte)

Jonas

10/11/2017

Das manifestações visuais (noções sobre as aparições)

Junior

17/11/2017

Das manifestações visuais (ensaio teórico sobre as aparições)

Gilson

24/11/2017

Das manifestações visuais (espíritos glóbulos e teoria da alucinação)

Alcir

01/12/2017

Encontro com os médiuns

Dias

08/12/2017

Da bicorporiedade e da transfiguração ( aparição dos espíritos de pessoas vivas)

Luiz

15/12/2017

Da bicorporiedade e da transfiguração (homens duplos)

Jonas

22/12/2017

Da bicorporiedade e da transfiguração (transfiguração e invisibilidade)

Junior

29/12/2017

Do labaratório do mundo invisível (vestuário dos espíritos)

Gilson

05/01/2018

Do labaratório do mundo invisível (formação espontânea de objetos tangíveis)

Alcir

12/01/2018

Encontro com os médiuns

Dias

19/01/2018

Do labaratório do mundo invisível (formação espontânea de objetos tangíveis)

Luiz

19/01/2018

Do labaratório do mundo invisível (modificação das propriedades da matéria e ação
magnética curadora)

luiz

26/01/2018

Dos lugares assombrados

Jonas

02/02/2018

Da natureza das comunicações

Junior

09/02/2018

Da sematologia e da tiptologia

Gilson

