
VII - EDUCAÇÃO ESPÍRITA E ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA: 

Seguindo a orientação do codificador e mestre Allan Kardec, a 
Sociedade há muitos anos vem desenvolvendo programas de estudos sobre a 
Doutrina Espírita, com especial atenção à formação de médiuns, através de 
cursos regulares de orientação e educação mediúnica. Na sua origem, 
conforme consta de regimento interno de 1914, está escrito: "Todos os 
confrades teem a restricta obrigação, com especialidade os que compõem a 
Directoria, estudarem as Obras Espíritas..." 

Desde a década de 1960 não se tem registro da indicação de confrades 
para participarem de grupos de desenvolvimento mediúnico sem primeiro 
frequentarem programas de estudo e de orientação mediúnica, exceção feita a 
irmãos procedentes de outros Centros Espíritas que sabidamente já 
participaram de programas similares nas casas de origem. Essa orientação 
teve como um dos seus principais defensores o dedicado confrade Mário 
Silveira, que desencarnou em 1990. 

No início da década de 1970, implantou-se o programa COEM - Centro 
de Orientação e Educação Mediúnica - desenvolvido pelo Centro Espírita Luz 
Eterna. O COEM foi mantido em plena atividade até o ano de 1989. Em1994 o 
programa foi reimplantado com dinamismo. Atualmente compõe-se de grupos 
de 1° e de 2° anos, com atividades às quintas-feiras no horário das 20h às 22h. 

Na década de 80, constatou-se a necessidade de se dar uma base 
doutrinária um pouco mais sólida para os candidatos ao programa de educação 
e orientação mediúnica. Para tanto se adotou o Programa Básico de Doutrina 
Espírita - PBDE, desenvolvido pelo Centro Espírita Luz Eterna para essa 
finalidade. A partir daí, o PBDE tornou-se pré-requisito para a participação nos 
grupos de COEM. 

Com a colaboração de confrades do Centro Espírita Abib Isfer, iniciou 
em 1999, um grupo piloto com participantes que já tinham bom conhecimento 
doutrinário, para a aplicação do programa ESDE - Estudo Sistematizado de 
Espiritismo - programa este desenvolvido pela Federação Espírita Brasileira e 
recomendado pela Federação Espírita do Paraná para melhor preparar os 
colaboradores das casas espíritas no conhecimento da doutrina. 

O programa teve sucesso e, atualmente, conta com grupos nas quintas-
feiras às 20h. Considerando que o ESDE é um estudo mais profundo da 
doutrina, definiu-se que os participantes destes estudos teriam também como 
pré-requisito a frequência aos estudos do PBDE. 

Quando da festividade dos 80 anos da CEMP, sob a presidência de 
Francisco Alceu Coelho Martins, num domingo pela manhã de 1993, os irmãos 
Rubens Corrêa e Nilson Ricetti Xavier de Nazareno, participantes da mesa 
diretiva dos eventos, receberam a intuição para se implantar um programa de 
palestras no domingo pela manhã, com ênfase no estudo do livro dos Espíritos. 
Essa intuição foi comunicada ao presidente, que deu seu apoio imediato. 



Gênese do nome do programa: 
Nilson, então diretor doutrinário, estava em sua casa preparando o programa, 
quando pensou em voz alta junto a sua esposa, Eleusis Ronconi de Nazareno: 
"Hummm ...que nome poderia ser dado ao programa..." Imediatamente ouviu 
dela: "Domingo com Kardec". Parabenizou-a pela bela escolha e surpreendeu-
se quando ela respondeu: "eu não disse nada!". O nome havia sido assoprado 
pela espiritualidade e não poderia ter sido mais bem escolhido, pois se dá 
ênfase ao estudo das obras da codificação, em especial de O Livro dos 
Espíritos. 

 

Comemoração dos 80 anos da SEMP (abril de 1993) 


