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“Ninguém é capaz de oferecer amor verdadeiro se não for capaz
de reconhecer-se e aceitar-se imperfeito.” (CIT)
Romero, um rapaz muito sensível, que apreciava poesias é
violentado por um desconhecido... Seu pai, Silas, muito
preconceituoso, o proíbe de contar seu drama a outras pessoas.
Romero conhece Mozart e surge uma grande amizade... A sociedade,
criando um modelo de normalidade, criou uma guerra antropológica
com a natureza humana.
Cada um de nós é único e quem resolve seguir o modelo, contra sua
vontade, ilude-se, bloqueando a expressão de sua alma, criando
insegurança, doença, desilusão e sofrimento. Quem assume sua
verdade e age de acordo com os valores da Vida, mesmo
enfrentando o preconceito e pagando o Preço de Ser Diferente, passa
credibilidade, obtém respeito e se realiza. Nesta obra o leitor vai
perceber que fraternidade é o resultado da capacidade de apreciar as
diferenças. 368 páginas

“O homem sábio cria mais
oportunidades do que as encontra”.
Francis Bacon (1561 - 1626)
(considerado como o fundador da ciência moderna)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de “O Livro dos Espíritos”:222 - Considerações sobre a pluralidade das existências
19h - Aplicação de passes/irradiação
19h50m – Cabine de saúde (publico) / irradiação / desobsessão (reunião privativa)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Palestra: “tema livre”
Catia Regina (Grupo Espírita Isabel, A Redentora – Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Educação Mediúnica :
Teoria: 19h45m às 20h30m; Prática: 20h30m às 21h; Comentários: 21h às21h30m
(A parte do estudo teórico é aberto ao público)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: tema livre
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – GE – 18ª reunião (privativa)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

24

16h - SESSÃO PIPOCA

“Costumam dizer que a vida vive pregando peças.
Verdade: são as peças do grande quebra cabeças
reencarnatório. E, quando tivermos colocado a
última delas, teremos o desenho de todo o diretório
a caminho da pureza espiritual. Só assim nos
veremos por completo.” (CIT)

“SER DIFERENTE É NORMAL?”

Elizabeth d'Espérance
Ela via e ouvia os Espíritos, bem como, desdobrava-se,
penetrando no Mundo dos Espíritos. Além do mais, foi uma
Excelente Médium de efeitos físicos. Por seu intermédio, os
Espíritos se materializavam, valendo do ectoplasma que se
desprendia do seu conjunto psicossomático. As suas
maravilhosas atividades espirituais atravessaram as
fronteiras da sua Inglaterra e alcançaram diversos Países
do continente europeu. Elizabeth D’Esperance, ainda
menina, teve os seus Dons Mediúnicos Naturais
desenvolvidos sob orientação do Eminente Psiquista Mr. T.
P. Barkas, na cidade de New Castle.
Era, então, uma mocinha, de pouca idade, tímida e recatada e de excelente formação
moral. Entretanto, quando em "semitranse mediúnico" demonstrava um grau de cultura bem
superior aos seus conhecimentos que eram diminutos. Barkas, nas sessões que realizava
com Elisabeth, tinha o cuidado de preparar uma lista extensa de perguntas que cobriam
quase todos os setores clique aqui da Ciência e as respostas eram escritas pela Médium,
geralmente, em inglês, mas, por vezes em alemão ou mesmo em latim, línguas estas que
não eram do conhecimento da Médium. Mr. Barkas, referindo-se às sessões realizadas com
ela, disse: - "Deve ser geralmente admitido que ninguém pode, por um esforço normal,
responder com detalhes, a perguntas críticas obscuras em muitos setores difíceis da
ciência com que não se é familiarizado. Além disso, deve-se admitir-se que ninguém pode
ver normalmente e desenhar com minuciosa precisão em completa obscuridade; que
ninguém pode, por meios normais de visão, ler o conteúdo de uma carta fechada, no
escuro; que ninguém, que ignore a língua alemã, possa escrever com rapidez e exatidão
longas comunicações em alemão. Entretanto, todos esses fenômenos foram verificados
com essa médium e são tão acreditados quanto as ocorrências normais da vida diária."
Madame D"Espérance publicou um livro intitulado "Shadow Land", traduzido para o português com
o nome " No País das Sombras" (FEB), através do qual relata seus dons mediúnicos. Diz ela que,
na sua infância, brincava com Espíritos de crianças, como se estes fossem crianças reais. Mais
tarde lhe foi acrescentada a faculdade de materialização, pois ela fornecia, em abundância, o fluido
chamado "ectoplasma", que serve para a produção desse fenômeno. Seu guia espiritual era uma
bela moça árabe, que dava o nome de Yolanda. Esse Espírito se materializava constantemente,
dada a perfeita afinidade que clique aqui tinha com a médium. Ela podia ver a forma materializada,
conforme descreve em seu livro No País das Sombras. Muitos outros casos de materialização de
objetos foram constatados, entre eles o caso de vinte e sete rosas, descrito por Mr. William Oxley,
editor da obra "Angelic Revelation", e mais uma planta rara (lírio dourado), em flor.

(Casa do Irmão Thomás)

Porque será que as diferenças entre nós, humanos,
tanto dissemina ódio, quanto repulsa, quanto medo
ou inveja?

A mídia traz este assunto vivamente voltado às pessoas portadoras de deficiência física ou mental ou
com sexualidade diversa da “comum” mas nós, espíritas, devemos ter em mente que o assunto é de
uma abrangência bem maior. Muitos são os motivos para a não aceitação de outras pessoas e,
normalmente, os causadores deles estão nas raizes de nossos desvios: orgulho e inveja.
Estas chagas nos levam às ações vexatórias...
Deixando de lado as exceções, vejamos:
- muitos são os ricos que discriminam os pobres e vice-versa. O rico o faz por se achar superior e, o
pobre o faz por querer ser superior como o rico (nenhum deles percebe que a única superioridade é
obtida através da ascensão espiritual);
- o homem de pele branca discrimina o de pele negra e vice versa. O de pele branca se acha superior
e o de pele negra o faz pelo mesmo motivo (nenhum deles percebe que são iguais);
- a(o) vizinha(o) tem um carro novo? Motivo para desentendimentos futuros pois aquele que não pode
comprar o carro novo também quer um e quem comprou quer ostentar sua nova aquisição! (nenhum
deles percebe que os bens materiais dão conforto mas são efêmeros)
- fulano não tem as pernas? Coitadinho... Achando-se superior e mais capaz por ter as duas? (não é
capaz de perceber que a capacidade está em o espírito e não na exteriorização das partes que lhe
cobrem o corpo físico atual)
- E por aí vai... minha dor é maior do que a dele, minha necessidade e merecimento também, bla bla
bla... Isto é assunto pra mais de metro!
E você, discrimina porque?

“MODIFIQUE seu modo de pensar, para que sua saúde se firme e
estabeleça. Pare de queixar-se de doenças! A doença é aumentada pela
nossa emissão mental negativa.
Expulse a enfermidade, confiando em sua cura! Você pode curar-se! Você
está melhorando cada dia mais, sob todos os pontos de vista.”
(Minutos de Sabedoria - Carlos Torres Pastorino)

