“OS ELEMENTAIS ”
(Centro Esp. Nosso Lar - Casas André Luiz)
Os elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis,
sempre presentes em todas as atividades da Natureza, além do
plano físico. São veículos da vontade criadora,
potencializadores das forças, leis e processos naturais. Sua
existência é constatada por muitos e ignorada pela maioria. Em
síntese, podemos dizer que eles são os executores das manifestações do instinto entre os animais,
levando-os a agir desta ou daquela maneira, sendo essa, uma de suas mais úteis e interessantes
tarefas.
Os povos antigos se referiram a eles no passado, e milhares os viram e ainda os veem, quando são
videntes, ou quando exteriorizados dos corpos físicos (emancipação da alma); e farta é a literatura
espiritualista que os noticia; e no próprio Espiritismo, há referências sobre eles, que são, aliás,
figuras vivas e familiares aos médiuns videntes e de desdobramento. Sobre referências no
Espiritismo vamos encontrar nas questões 536 a 540 do O Livro dos Espíritos, "a ação dos
Espíritos sobre os fenômenos da Natureza". No livro O Centro Espírita, de J. Herculano Pires,
pg.105, capítulo 12, que fala sobre o fim do mundo, há um trecho onde Herculano Pires afirma: “...
os fisiólogos gregos sabiam disso, e quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o
mundo, em todas as suas dimensões, afirmava o princípio espírita de que a estrutura planetária, em
seus mínimos detalhes, é controlada pelos Espíritos incumbidos da manutenção da Terra, desde os
simples elementais (ainda em evolução para a condição humana), até os Espíritos Superiores,
próximos da Angelitude, que supervisionam e orientam as atividades telúricas”...
(acesse o link http://www.nossolar.org.br/nossolar/n_tema31.php para ler o texto na íntegra)

“Quantas vezes você sente vontade de dizer “eu te amo” às pessoas com as
quais lida diariamente, e não diz? Deixar falar a voz do coração, para algumas
pessoas, é algo muito difícil... Se você é assim saiba que só tentando será
possível se modificar. Outros utilizam a frase “ele (a) sabe o que eu sinto, não
preciso dizer”. Mas seja consciente de que esta desculpa não vai anular o fato
de que você gosta muito de ouvir uma declaração de bem querer. Se você
gosta porque seria diferente para com os outros? Pense e repense!
(Casa do Irmão Thomás)
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DIA

Você pode frequentar os dois estudos ou apenas um deles.

Ano 16 - outubro / 2014 – nº 185

01

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 335 a 339 - Prelúdio da volta
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXIII - 7 e 8 - Deixar aos mortos o cuidado de
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
enterrar seus mortos
20h30m – Cabine de Saúde

08

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Pinga Fogo:
Convidado do mês: Ian Lopes Carvalho
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
Obs: Não haverá a 2ª parte dos trabalhos.

15

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Aconteceu na Mídia: Tema Livre
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 21h30m - Reunião Mediúnica + Vivência vibratória - ME (reunião privativa)

22

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 340 a 343 - Prelúdio da volta
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXII - 1 a 6 - Indissolubilidade do casamento
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
- O divórcio
20h30m às 21h30m - Reunião de Trabalhadores da Casa

29

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Palestra: “Fluidos, suas propriedades e qualidades”
Palestrante: Doris Gandres (CCE Deolindo Amorim – Teresópolis)
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 21h30m - Desobsessão (reunião privativa)

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – ESE (FEB), das
19h às 20h
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – Estudo:
Aspecto Científico do Espiritismo (FEB), das 20h às 21h.

ATIVIDADE

“O CÂNCER NA VISÃO ESPÍRITA”
(SEI nº 2213 – ano 2012)

Todos os dias, das
19h30m às 19h55m
haverá harmonização
do ambiente com
apresentação de
vídeos musicais.
PARTICIPE
CONOSCO!!
Modelo de
vídeo em
http://www.youtube.com/watc
h?v=Ip6GPJlVQxM

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

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, como o que acontecerá em
novembro deste ano em Bonn, Alemanha. 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... 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”...
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. ..
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.”
(para ler na íntegra acesse http://www.boletimsei.org.br/)

