“Loucura”

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

Psicografado em 28/05/2011 – Garcia Marques (espírito)
Obs: o poeta Gabriel José Gárcia Márquez só desencarnou no ano de 2014 aos 87 anos,
portanto, ou ditou desdobrado, ou trata-se de outro espírito com nome similar).
A loucura é a arma dos cruéis desajustados,
A desculpa, depois do ato consumado,
A saída pela porta dos fundos,
A esperança da não punibilidade.
Sem inocentes, sem ciladas, ele se diz, simplesmente, louco . . .
O invés e o viés do ato, desculpado, entendido e perdoado,
Através do adjetivo . . . louco!
Na loucura tudo pode,
Na loucura nada o impede,
É louco, o coitado.
Num tempo em que ser louco era sofrer demasiadamente,
Poucos o queriam (o adjetivo).
Hoje a loucura chega, até mesmo, a encantar.
Louco... sou eu!
O CÂNCER NA VISÃO ESPÍRITA
(SEI nº 2213 – 2012)

...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 materialista –, novas abordagens que contemplam a espiritualidade do paciente,
apontada como um importante fator para lidar com o problema, contribuindo para a sua cura.
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... algumas
recomendações aos portadores de câncer e às demais pessoas de modo geral: “Que se
afastem dos hábitos 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, e com sua alimentação. Cuidado
com o excesso de álcool. 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. ” (conselhos de Paulo Fructuoso)

Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ
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
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ATIVIDADE

Ano 17 - dezembro / 2015 – nº 198

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 399 - Esquecimento do passado (estudo longo)
18h45m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXVII - 22 - Maneira de orar (estudo curto)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – EVANGELHO DE NATAL
19h – Irradiação aos necessitados em creches, asilos, penitenciárias, hospitais, etc.
20h – Confraternização de Natal dos Trabalhadores da Casa.
17h30m - Harmonização do Ambiente

19 18h - Aconteceu na Mídia

19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Reunião Mediúnica (reunião privativa)

- 26 de dezembro e 02 de janeiro não teremos atividades.
- Janeiro/2016: dias 9, 16, 23 e 30 atividades das 17h30m às 19h30m. Sem Irradiação nestes dias.
- Fevereiro/ 2016: dia 06 terá atividade das 17h30m às 19h30m e não haverá Irradiação.

“Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em
vão os Anos Novos se abrirão iluminados para nós. ” (Emmanuel)

“Qualquer coisa que você faça será
insignificante, mas é muito importante que
você o faça. Pois ninguém o fará por você”.

Psicografia recebida na Casa do Irmão Thomás
em 27 de agosto de 2011. O espírito assina
como “Almirante Netto”.

(Mahatma Gandhi)
Nós não podemos fazer nenhuma grande
coisa - só coisas pequenas com grande
amor.
(Madre Teresa de Calcutá)

Não recusa a pátria que te acolhe
Não refuta a verdade que te assola
Não ignora a origem que te incide
Nem desames o amor que se te revela
A cada passo, o hoje fica para trás e,
Como ontem só se manifesta novamente
Nas recordações ancestrais.
O homem espírito, da eternidade,
Faz um castiçal.
Nele comprime a vela que se fará luz
Assim que nela, sua luz se incidir.
Rebusca-te, e procura teu nome em ti:
Como te chamas, a ti?
De Pedro, de Paulo, José?
Que nome “és”?
Tua insígnia não é nominativa.
Tua insígnia é “ser”
E teu verdadeiro nome é existir.

Existes, porque criado fostes. Tens um Pai.
“És” porque Ele te denomina, filho.
“Estás” onde teu caminhar o permite
Conheces o que podes, o que deves e precisas.
Bom é saber que nas linhas da existência,
Partes para não mais voltares.
Teu caminhar é “frentiço”, sem retornos, linha à
frente.
Teu nome é Evolução! Teu, meu, de todos nós!
Eis o que somos: Filhos do caminho, filhos do
crescer, filhos da evolução eterna.
Paz e Luz,

Quem se interessa pelo estudo da fenomenologia mediúnica, seja
espiritista ou não, muito provavelmente já ouviu falar do livro
“Mediunidade dos Santos”, de Clovis Tavares (1915-1984). É um
clássico do autor, que foi profundo interessado em fenômenos dessa
natureza, principalmente os registrados nas vidas dos santos, nome
empregado nos primórdios do Cristianismo para designar os
seguidores da Boa Nova e, nos séculos posteriores, com o advento da
Igreja Católica, para os religiosos capazes de produzir fenômenos
sobrenaturais. A partir desde mês de novembro, no entanto, esse
clássico de Clovis Tavares voltará às prateleiras das livrarias, graças à
parceria firmada entre a Federação Espírita Brasileira (FEB) e o IDE.
A impressão sairá com o selo da FEB. O livro pode ser encontrado em
www.febeditora.com.br pelo preço promocional de R$28,00.

“A vida é uma lâmpada acesa: vidro e fogo.
Vidro que com um assopro se faz; fogo que
com um assopro se apaga.”
(Padre Diogo Antonio Vieira)
“Um homem é chamado paciente não
porque foge do mal, mas porque aguenta
um mal presente de forma honrosa; isto é,
sem ficar indevidamente triste por isso.”
(Tomás de Aquino)
IRMÃOS DE OUTRAS TERRAS
O número de refugiados sírios já chega a 5 milhões, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados (Acnur). A principal razão para essas pessoas deixarem a Síria é a guerra civil que
desde 2011 assola o país, tendo feito mais de 130 mil mortos, deixando escombros por toda parte. Como
contrapartida fraterna, muitos vêm se mostrando sensíveis ao drama. Na Alemanha, por exemplo, famílias
estão acolhendo sírios debaixo do próprio teto. No Brasil, algumas entidades estão oferecendo apoio aos
refugiados. Como contrapartida fraterna, muitos vêm se mostrando sensíveis ao drama. Na Alemanha, por
exemplo, famílias estão acolhendo sírios debaixo do próprio teto. No Brasil, algumas entidades estão
oferecendo apoio aos refugiados. Algumas delas estão reunidas neste link:
www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150904_sirios_brasil_ajuda_rm.

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- “O Livro dos Espíritos“
- “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
- Livro “Nos Domínios da Mediunidade”
A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

