Um Novo Tempo!
(Eliana Gaudenzi)
Ano Novo... tempo de repensar 2013.
O que foi acertado, o que deu errado e os porquês. Sobre as marcas do ano
que se foi é necessário reconstruir outro, novinho em folha e, tantas
experiências vividas durante os 365 dias passados é material de aprendizado
pra mais de metro, não é mesmo?.
Reflexão é sinônimo de inteligência, afinal, o que não deu certo precisa de
ajuste(s) e o que deu certo pode ficar ainda melhor.
Intuitivamente todos os animais experienciam e aprendem o "o que" e o
"como" agir à frente. Mas nós, seres racionais, não podemos estar em par com
os irracionais. Precisamos valorizar esta aprendizagem e ir além da intuição. É
unir o útil ao agradável: programar atitudes renovadas através de uma
pesagem consciente, visando o que de melhor queremos para nós.
Levemos muito a sério o "reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço
que faz para domar suas más inclinações", pois deste esforço poderemos sair
vitoriosos na transição para 2015. Não se esqueça de que reencarnação
necessita de planejamento em longo prazo!
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Ano 16 - janeiro / 2014 – nº 176

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 259 a 262 - Escolha das provas
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XVIII – 6 a 9 – Nem todos que dizem Senhor!
Senhor! Entrarão no reino dos céus.
19h30m – Passe Coletivo
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 263 a 265 - Escolha das provas
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XVIII – 10 a 12 – Muito se pedirá aquele que muito
19h30m – Passe Coletivo
recebeu.
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 266 a 268 - Escolha das provas
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XVIII – 13 a 15 – Dar-se-á àquele que tem
19h30m – Passe Coletivo
18h - Harmonização do Ambiente

25 18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 269 a 273 - Escolha das provas

ESTUDOS DAS
QUARTAS-FEIRAS

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um
novo começo, qualquer um pode começar agora e
fazer um novo fim”. (Chico Xavier)

- EADE (Estudo Avançado da
Doutrina Espírita) - das 19h às
20h;
- Estudo do Livro “Diversidades
de Carismas” - Hermínio C.
Miranda – das 20h às 21h.

“Bendito quem inventou o belo truque do
calendário, pois o bom da segunda-feira, do dia 1º
do mês e de cada ano novo é que nos dão a
impressão de que a vida não continua, mas apenas
recomeça...”. (Mario Quintana)

Você pode frequentar os dois
estudos ou apenas um deles.

“Sempre há outra chance, uma outra amizade, um outro
amor. Para todo fim, um recomeço”. (Saint Exupéry)

19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XVIII – 16 – Pelas obras é que se reconhece o
19h30m – Passe Coletivo
cristão.

Nenhuma atividade no bem é
insignificante. As mais altas
árvores são oriundas de
minúsculas sementes.
(Chico Xavier)

Comemorativa de
Natal 2013

No mês de Janeiro a livraria da Casa do Irmão Thomás
oferece um super desconto nas obras da Codificação

Fotos 1 e 2: Coral
Fotos 3 e 4:
Maria e José distribuindo
lembrancinhas para a
plenária e o coral.
Fotos 5: Palestra

Fotos 6 a 10:
Trabalhadores da Casa
********
Obs: Estas e outras fotos
encontram-se em nosso
Facebook .

Neste mês a revista Reformador completa
131 anos, sendo um dos periódicos de
circulação ininterrupta mais antigo do Brasil!
Sua redação foi transferida para a sede da
FEB, em Brasília. Neste mês, é editada com
nova apresentação: capa, diagramação,
seções, aumento do número de páginas e a
alteração do Brasil Espírita de encarte para
suplemento. E destaca os 130 anos da FEB!
No dia 2 de janeiro – dia que a Federação Espírita Brasileira completa 130 anos – ocorre uma
comemoração diferente: uma reunião mediúnica ampliada, contando com a participação de
integrantes de várias equipes da FEB.
No dia 19 de janeiro (domingo), às 16h, palestra pública no anfiteatro da Federação, com
Haroldo Dutra Dias, sobre o tema “150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo e 130 anos
da FEB”.
E no dia 1º de fevereiro (sábado), pela manhã, evento na Sede Histórica da FEB (Av.Passos,
30), no Rio de Janeiro, sobre o tema “130 anos da FEB e 180 anos de nascimento de Bittencourt
Sampaio”.
O recém-inaugurado Espaço Cultural, na sede em Brasília, prossegue com as exposições sobre
a “Vida e Obra de Chico Xavier” e a história da FEB.
Na Sede Seccional, no Rio, há uma mostra sobre os 130 anos da FEB.

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

