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REDIMIR O HOMEM ATRAVÉS DO EVANGELHO DE JESUS.
LEVANDO O AUTO CONHECIMENTO E A REFORMA INTIMA, ATRAVÉS DAS ESCOLAS
DE APRENDIZES DO EVANGELHO.

O QUE É A ESCOLA DE APRENDIZES DO EVANGELHO?
É um programa organizado para proporcionar a vivência
do cristianismo como proposta essencial de
aperfeiçoamento moral da humanidade
por meio da Reforma Íntima do ser. Busca a renovação do
homem em seus
sentimentos, pensamentos e atitudes, proporcionando-lhe
experiências de
verdadeiro autoconhecimento e despertamento de seus
ideais divinos....
Não se trata de um curso como habitualmente se entende
a partir da
palavra “escola”, mas sim de um processo de Iniciação
Espiritual baseado
no Evangelho de Jesus, entendido como a forma mais
pura de vivenciar a
proposta religiosa do Espiritismo para o Bem da
humanidade.

Prece dos Aprendizes do Evangelho- https://www.youtube.com/watch?v=pzVbem2CHyI
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Pertencemos a Aliança Espírita Evangélica.

A Aliança é um ideal de vivência Espírita consubstanciado em um programa de trabalho
e fraternização.

A Aliança, em si mesma, não é uma nova sociedade Espírita nem representa divisão ou
competição em relação a quaisquer instituições ou sistemas, mas sim uma realização
simples, honesta e positiva de fraternização integrada para se efetivar o ideal de vivência
Evangélica na comunidade dos adeptos, com desprendimento e humildade cristã. Estas
são as bases que assegurarão sua sobrevivência e crescimento.

Leon Denizarth Hippolyte Rivail (Allan Kardec)

O Espiritismo é a Doutrina que Kardec codificou. Desde
Kardec até os nossos dias, esta Doutrina é a mesma, tendo
mudado apenas a nossa profundidade de entendimento,
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pois à medida que vamos crescendo em conhecimentos,
vamos entendendo-a melhor.
Portanto, quando pusemos na nossa Aliança o nome de
Aliança Espírita Evangélica , estávamos proclamando a
todos que somos seguidores fiéis do grande mestre lionês
que nos trouxe a maneira certa de revivermos os
ensinamentos de Jesus.
Repetimos pois: Espírita na nossa compreensão é quem
segue a maneira clara e concisa de entender e praticar o
Evangelho, trazido ante nós pela codificação kardequiana.
Fora disso não há Espiritismo. Ora, entendendo
Espiritismo desta maneira, preocupamo-nos em 'viver' a
nossa Doutrina procurando seguir as instruções de Kardec
que nos disse que se conheceria o espírita pela sua
transformação moral.
Detemo-nos, pois,
no trabalho da transformação moral, na reforma íntima, e
vamos buscar base para esta transformação no
conhecimento que vamos adquirindo nas
Escolas de Aprendizes do Evangelho.
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