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"Allan Kardec afirmou: Fé inabalável é somente aquela
que pode encarar a razão, face a face, em todas as
épocas da humanidade.
Acreditar em Deus, na imortalidade do Espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e
permitir-se abater quando convidado á demonstração da capacidade de resistência, é lamentável
queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real...
Permitir-se depressão porque aconteceram fenômenos desagradáveis e até mesmo
desestruturadores do comportamento, significa não somente debilidade emocional que apenas tem
fortaleza quando não há luta, mas também total falta de confiança em Deus.
Quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados
existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura nem
conflito, para atender as situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas
situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a VERDADE.
O conhecimento do Espiritismo liberta a consciência da culpa, o indivíduo de qualquer temor,
facultando-lhe uma existência risonha com esperança e realizações edificantes pelos atos. Não
apenas enseja as perspectivas ditosas do porvir, mas, sobretudo ajuda a trabalhar o momento em
que se vive, preparando aquele que virá".
O QUE É O ESPIRITISMO? • É o conjunto de princípios e leis, revelados pelos Espíritos
Superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a Codificação Espírita: O Livro dos
Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e A
Gênese.
O QUE REVELA O ESPIRITISMO? • Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de
Deus, do Universo, dos Homens, dos Espíritos e das Leis que regem a vida.
• Revela, ainda, o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da existência
terrena e qual a razão da dor e do sofrimento.
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 304 a 310 – Recordação da existência corpórea
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XX – 4 – Missão dos Espíritas
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo:
Convidado do mês:
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h30m - Educação Mediúnica:
Teoria: 20h às 20h50m; Prática: 20h50m às 21h10m; Comentários: 21h10m às 21h30m.
(A parte do estudo teórico é aberta ao público)
17h30m - Harmonização do Ambiente

21 18h - Aconteceu na Mídia: “A morte de Dimas” - (Livro: Obreiros da Vida Eterna)
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Reunião Mediúnica (reunião privativa)

28

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: "O Consolador Prometido”
Palestrante: Marcelo Buzzina (Casa de Preservação da Vida - Ilha do Governador)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h– Desobsessão (reunião privativa)

Dia 20/07/14

Convites na secretaria ou com os trabalhadores da Casa

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

Você pode frequentar os dois estudos ou
apenas um deles.

LEMBRANDO ARTHUR CONAN DOYLE
Fonte: Informativo SEI – junho 2014

“Nos Anais da minha história”
(psicografado para o informativo de junho
em 02/06/14 – Casa do Irmão Thomás)

“Nos anais da minha história vejo o mundo e toda a gente a sobrepujar o meu nome de uma forma
deprimente.
Vejo-me rico, pobre, de renome mencionado ou um nada simplesmente.
Aprendi, até aqui, que vez ou outra aderi à doutrina benfazeja, mas por vezes, também eu, escapuli
dos deveres.
Sentia-me sempre aí, nas vezes em que assim agi, um derrotado da hora e simplesmente perecia.
Ao invés de aproveitar as chances a mim doadas, preferi deixar aos outros e, a oportunidade foi-se
embora. Em cada vida uma chance e sempre a deitava fora.
Hoje, sem poder voltar no tempo e consertar as burradas, peço encarecidamente que desta vez, à
frente, possa dar cabo das horas, enfrentando humildemente o que a mim dedicarem, como chance
renovada e, juro, não irei embora sem tê-la ganhado em acertos por cada segundo das horas.
Certo de estar no rumo, deleito-me a apreciar, os novos dias que outrora perdi sem sequer tentar. Já
está perto o momento em que irei reencarnar!
Orem por mim todos vós que já na Terra estão com suas chances na mão.
Apreciem com cuidado cada momento de dor e retirem dele, apenas, belos rosários de amor, pois a
cada aflição que passei registrou-se em minh’alma a revolta que senti na forma de grandes chagas.
Ao voltar tentarei reconstruir-me aos poucos amenizando as dores que causei aos outros e, farei do
tempo à frente, uma estrada que sairá de mim ao mundo, dando adeus ao nada.
Obrigado, Senhor meu, por deitar na minha direção a chance suplicada!

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

Prolífico escritor, o escocês Sir Arthur Conan Doyle
(1859-1930), que também era médico, ganhou
projeção mundial ao criar o detetive Sherlock Holmes...

Mas, se foi grande a contribuição de Conan Doyle à literatura mundial, igualmente significativa foi sua
atuação como divulgador dos preceitos espíritas, viajando até para outros países, para estudar e
propalar suas descobertas, pelo que ficou conhecido como “o São Paulo do Espiritualismo”.
Felizmente, um vídeo raríssimo disponibilizado na internet coloca em maior evidência esse outro lado
do escritor, que, não fosse o apelo dos fãs, teria, em dado momento, posto um ponto final nas
aventuras de Sherlock Holmes só para se dedicar mais àquele que se tornou seu principal objetivo de
vida, “os assuntos psíquicos”. O vídeo, disponível em www. youtube.com/watch?v=8EOYl9Z0wB8, foi
gravado no jardim da casa de Conan Doyle em Windlesham, Inglaterra...
“É curioso que minhas primeiras experiências nessa direção tenham ocorrido na época em que
Sherlock Holmes estava sendo desenvolvido na minha mente. Isso foi por volta de 1886 e 1887.
Dessa forma, não se pode dizer que desenvolvi minhas opiniões em assuntos psíquicos
precipitadamente. Já se passaram 41 anos desde que escrevi um artigo a respeito, o qual foi
publicado em uma revista chamada ‘Light’, e assim passei a me dedicar ao assunto” ... “Pouco a
pouco fui me envolvendo e me convencendo, estudei o tema regularmente, mas foi apenas na época
da guerra, quando nossos esplêndidos e jovens irmãos desapareciam da nossa vista, o mundo inteiro
se perguntava: ‘O que terá sido feito deles?’, ‘Aonde estarão?’, ‘Que fazem agora?’, ‘Eles dissiparamse no nada ou continuam a ser os grandes irmãos que conhecíamos?’ Foi só nesse momento que me
apercebi da enorme importância que é para a humanidade conhecer mais esse assunto. Com isso,
lancei-me mais seriamente ao assunto e senti que o propósito mais elevado que poderia dedicar a
minha vida seria tentar divulgar a todo o mundo algo desse conhecimento e essa segurança que eu
mesmo havia adquirido” – revela o escritor, que esteve na Austrália, Estados Unidos e África do Sul,
observando médiuns e fenômenos mediúnicos diversos.
“Sem dúvidas – prossegue ele – os resultados têm se justificado. Estou certo que poderia haver um
quarto em minha casa com cartas que recebo relatando o consolo que meus escritos e minhas
conferências sobre essa matéria têm proporcionado.”
Dentre os livros de conteúdo espírita escritos por Conan Doyle estão “A Nova Revelação” – o primeiro
deles – e “A História do Espiritualismo”, recentemente lançado com nova tradução para o português
pela Federação Espírita Brasileira (FEB), que também editou o outro título. Conan Doyle foi ainda
responsável pela tradução, em 1924, do francês para o inglês, do livro “Jeanne D’Arc Medium” (Joana
D’Arc Medium), de Léon Denis, também publicado em português pela FEB. Outras informações
interessantes sobre o escritor podem ser encontradas na página da Sociedade Espírita Sir Arthur
Conan Doyle, de Londres. Endereço: http://sirconandoyle. wordpress.com.

