22 de setembro: Dia de Teatro
Promoção: Casa do Irmão Thomás

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ

MUITO ALÉM DA JANELA

Fundação Jurídica em 07 de março de 1998 - Em atividade desde 1996.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000

www.irthomas.com.br

DIA

03

10

Um espetáculo leve, divertido, mas com um objetivo muito importante: ilustrar o que de
fato está acontecendo com a Terra no período de grandes mudanças que estamos
vivendo. Esse planeta querido, que há séculos vem servindo de palco para o resgate de
nossos antigos débitos da alma (adquiridos ao longo de nossa jornada pessoal pela
implacável lei da colheita e semeadura) está em transição para uma nova era. Posto que
tudo no universo evolui sempre, também nossa casa cósmica está em fase de depuração,
e será então a morada apenas dos que conseguirem acompanhar sua marcha evolutiva,
quando finalmente nosso planeta de dimensões pequenas se fará grande na orquestra
dos astros. Já aquele que não se afinizar com a energia mais sutil da Terra, será
convidado a habitar outros orbes, mas de acordo com sua natureza. O espetáculo faz uma
analogia de toda essa situação através da vila de Dona Coló, um aglomerado de casebres
tão desajustados quanto seus próprios habitantes. Em meio a muitas trapalhadas e
infindáveis discuções sobre temas banais, como o espaço que cada um pode usar no
varal, essas pessoas se veem de repente obrigadas a abrirem as janelas de seus
corações para o próximo sob pena de serem banidas da vila. Será que conseguem?
CONVITES A VENDA :
- Casa do Irmão Thomás (Guapimirim), SEAE (Guapimirim), 13º CEU (Teresópolis)

ATIVIDADE

Ano 15 - agosto / 2013 – nº 172

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de “O Livro dos Espíritos: 243 a 246 - Percepções, sensações e sofrimentos
dos espíritos.
18h30m – Explanação do Evangelho”: XVII – 10 - O homem no mundo
19h - Aplicação de passes / irradiação
19h50m – Cabine de saúde (publico) / irradiação (publico) / desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Saúde Mental”
Palestrante: Valéria Ventura (SEAE e CIT)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Educação Mediúnica:
Teoria: 19h45m às 20h30m; Prática: 20h30m às 21h; Comentários: 21h às 21h30m
(A parte do estudo teórico é aberta ao público)
17h30m - Harmonização do Ambiente

17 18h - Aconteceu na Mídia: tema livre

19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – GE – 20ª reunião (privativa)
ALMOÇO FRATERNO: “COZIDO A PORTUGUESA” (convites na secretaria, na SEAE e no

18 13ºCEU) - Endereço da atividade: Estr. da Caneca Fina, 310 – Guapimirim – RJ.
17h30m - Harmonização do Ambiente

24 18h – Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

31

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Estudo: Vídeo “Nos Bastidores de uma Reunião Espírita” / Considerações Gerais
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Educação Mediúnica:
Teoria: 19h45m às 20h30m; Prática: 20h30m às 21h; Comentários: 21h às 21h30m.
(A parte do estudo teórico é aberta ao público)

O CÂNCER NA VISÃO ESPÍRITA
(SEI– junho 2012, nº 2213)
Tema sobre o qual muita gente não gosta nem de falar, o câncer deve atingir em 2030 cerca de 27
milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Mas os últimos anos foram
marcados por muitos avanços no tratamento e cura dessa doença. Surgiram ainda, e dentro do
próprio meio acadêmico, de tradição historicamente materialista, novas abordagens que
contemplam a espiritualidade do paciente, apontada como um importante fator para lidar com o
problema, contribuindo também para a sua cura. E o interesse por essas terapias complementares
tem crescido tanto que estão se multiplicando, por todo o mundo, os congressos e demais eventos
sobre medicina e espiritualidade. Médico-cirurgião e expositor espírita, o brasileiro Paulo Cesar
Fructuoso é um dos que se interessam pelo assunto. A seguir, o SEI transcreve alguns trechos de
entrevista que ele concedeu recentemente a uma publicação do Rio de Janeiro, a “Revista do
Espiritismo” (ano 3, no 1). “Quando comecei a lidar com a doença, em 1972, ocasião em que
cursava o terceiro ano médico, sabia-se muito pouco sobre a origem do câncer. Hoje, avançamos
bastante, mas não o suficiente para compreender muitos dos enigmas dessa doença”, afirma
Fructuoso, que como espírita, acredita que o câncer possa ter origem em vidas passadas. “Para
uma melhor compreensão de certas doenças, como o câncer, devemos sempre levar em conta
aspectos científicos e aspectos espirituais. Certamente não é a primeira vez que estamos na Terra,
nem será a última. Somos o produto exato do que fizemos, pensamos e falamos em vidas
passadas. E somos nós que moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual. No
dia em que a medicina comprovar a existência do Espírito, muitos véus que ocultam as causas dos
insucessos terapêuticos cairão. Por que vacinamos nossos filhos contra doenças causadas por
vírus e outros microrganismos? Porque a ciência demonstrou que esses seres, imperceptíveis aos
nossos sentidos, existem. Quando essa mesma ciência, através do desenvolvimento de
equipamentos ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, receptáculo da vida,
muitas doenças poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental da
humanidade” – acrescenta o médico, que revela um procedimento particular antes de começar cada
cirurgia: “Faço minhas orações. Nossos pensamentos e preces são forças que repercutem por todo
o Universo, transmitidos através do fluido cósmico universal, e assim chegam aos benfeitores
espirituais. Essa energia é canalizada, redistribuída e revertida às pessoas enfermas. Nunca inicio
uma cirurgia antes de um sincero Que Deus nos ajude!”. O médico encerra a entrevista com
algumas recomendações aos portadores de câncer e às demais pessoas de modo geral: “Que se
afastem drasticamente dos hábitos sabidamente nocivos, como, por exemplo, o ato de fumar. Que
mulheres e homens façam seus exames preventivos, sem postergar; tenham suas
responsabilidades com o corpo físico, templo do Espírito. Cuidado com as radiações solares,
principalmente os indivíduos de pele muito clara, e com sua alimentação. Eu, particularmente, há
muitos anos me abstenho de carne animal, à exceção de peixe. Cuidado também com o excesso de
álcool. E muito zelo com o próximo, com nossos sentimentos. A filosofia espírita nos mostra que

sofremos sempre naquilo que, em algum momento, propiciamos sofrimento aos outros. E
que nossos esforços em nos aprimorarmos moralmente, o cultivo dos bons pensamentos,
atos e sentimentos, nos libertam e vão aos poucos limpando nosso perispírito, criando a
saúde espiritual e, de acréscimo, a física”.

Lembrando antiga tradição chinesa, a medicina atual tende a ser mais
profilática do que medicamentosa, em busca do ideal: evitar que o
cliente seja vitimado pela enfermidade. Não obstante, as pessoas
continuam adoecendo e, pior, apresentam males que tendem a
cronificar-se, principalmente os de ordem emocional, como depressão
e ansiedade, que parecem epidêmicos na atualidade. É que a ciência
médica ainda não descobriu o Espírito, o ser pensante em trânsito pela
carne, cujos males não podem ser sanados pelos remédios da Terra,
porquanto pedem a “farmacologia” do Céu. A proposta deste livro é
apresentar algo dessa medicina transcendente, no estilo bemhumorado, claro e objetivo de Richard Simonetti.
Editora: CEAC
Páginas: 207
Formato: 14 x 21

O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente
amargo ao coração.
E tão amargo que talvez não possas comentá-lo, de pronto.
Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver
perdido o próprio rumo.
Entretanto, não esmoreças.
Abraça o dever que a vida te assinala.
Serve e ora.
A prece te renovará energias.
O trabalho te auxiliará .
Faze silêncio e não te queixes.
Alegra-te e espera porque o Céu te socorrerá.
Por meios que desconheces, Deus permanece agindo.
(Emmanuel)

Passe, segundo o dicionário, significa ir de um lugar a outro, ir através, circular, transpor, atravessar,
mudar, por em circulação. Pensando em como atuar no momento EXATO da necessidade e ajudar o
maior numero de pessoas possíveis, colocamos em nosso site o PASSE VIRTUAL haja vista que nem
sempre a Casa Espírita está com suas portas abertas, e a dor, o desespero e o sofrimento não têm hora
certa para acontecer. Por crermos profundamente no socorro da espiritualidade assim que o individuo
consegue estabelecer a sintonia necessária, cremos também que será aí que o passe virtual conseguirá
dar sua contribuição abrindo as portas dos corações sofridos para deixar a luz entrar!
Sempre que precisar acesse o passe virtual em www.irthomas.com.br

