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Diretoria de Estudo e Prática da Mediunidade 

 

Sou a Selma, candidata à “Diretora de Estudos Mediúnicos” do CEAI. 

Formada em Estudos Sociais, tenho Pós Graduação em Gestão de Pessoas, realizo 
Evangelização Infantil na Creche Dr. Bezerra de Menezes, por mais de 25 anos e tenho 
desempenhado diversas atividades nesta casa.  

Fomos acolhidos pelo Centro Espirita Abibe Isfer, quando eu e minha família chegamos 
a Curitiba, em meados dos anos 90. Aqui pudemos e podemos buscar esclarecimento e 
conforto para nossas questões. 

O Abibe representa para mim a casa do nosso Pai Maior, aquele lugar para onde 
pensamos em ir quando precisamos nos fortalecer. Foi aqui que me conscientizei de que 
estudar é para sempre. 

Nasci com mediunidade e após muito sofrer, já adulta, comecei a estudar Mediunidade, 
ainda no COEM com o Sr. Rubens Denizar, a Da. Nabia, Glaís e tantos outros. 

Frequentei Evangelho Terapia, hoje Dialogo Fraterno, colaborei na Evangelização 
Infantil e no GC, trabalhei no EIDE e há muitos anos recebo as pessoas na Casa, 
encaminho ao passe, faço explanações evangélicas.  

Trabalho como dialogadora e dirigente em grupo mediúnico, há vários anos e 
atendimento fraterno. Por esses mais de 25 anos, em trabalho mediúnico e estudos da 
mediunidade me sinto encorajada a me candidatar a esse cargo. 

Além disso, tive a honra de conviver com pessoas extraordinárias que aqui atuavam, 
amigos com quem compartilhei aprendizados maravilhosos.  

Candidato-me porque:  

 acredito que todos nós somos importantes e podemos ajudar, 

 entendo que algo aprendi e quero compartilhar, 

 tenho responsabilidade com uma Doutrina que tanto nos dá, 

 minha experiência nos trabalhos do CEAI é importante, 

 desejo que a voz dos trabalhadores da primeira hora seja ouvida.  

E quais são meus planos? O que pretendo fazer? 

O primeiro e mais importante ponto é que continuarei a tratar o meu próximo como gosto 
de ser tratada: com respeito, seriedade, consideração, alegria e empatia.  

Na prática isso significa que como Dirigente pretendo servir, auxiliando ao próximo 
através do meu trabalho.  

Com esta atitude pretendo não só amenizar as dificuldades e dores, mas também 
encontrar as melhores soluções e caminhos para a evolução. 

Um segundo ponto é a firme disposição de ser uma companheira assídua, alguém que 
compreende e ajuda, um apoio. 

Um terceiro ponto é a firme disposição de valorizar e reforçar os Estudos e Trabalhos 
Mediúnicos, como atividade de base da casa espírita e essencial ä obra espírita. 

Tenho minha vivência e aprendizado, mas não conceitos prontos e decisões já tomadas 
de como fazer as coisas. Por isso concordo em participar desta diretoria colegiada, 
lembrando a fala de Bezerra de Menezes 

O diálogo permanente e a decisão por consenso serão minha forma de trabalho e o 
Pentateuco Espírita será a maior referência, a ser compreendida e aplicada.  

Selma Regina Borges Suarez 


