CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
Hora de nos movimentarmos!

O "Diário Oficial" (DO) do Rio de Janeiro publicou
em sua edição de 6 de fevereiro a resolução nº 5
de 2015, que requer a criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar e
apurar os interesses em incentivar e financiar a
prática do aborto no Estado. A CPI também teria
como objeto de investigação e apuração o
comércio de produtos destinados ao aborto e as
clínicas que realizam abortos. Conforme informa o
DO, a CPI, se aprovado o requerimento, será
composta por sete membros que terão prazo de 90
dias para concluir os trabalhos, renováveis por
mais 60 dias.

“NUNCA PERCA A “ESPERANÇA”
Nosso querido amigo Marcus de
Mario lança novo livro que estará
disponível após o carnaval (fev/15). A
Esperança é o fio condutor das
transformações espirituais. Mantê-la
ativa, permeando os acontecimentos
do cotidiano leva ao alcance da paz,
da vida produtiva e feliz.
Por vezes sucumbimos sob o peso das situações difíceis, da falta de resposta para
angústias, medo, descrença e tantas mazelas morais que se fazem tropeços em nossos
caminhos evolutivos. Então, a Divina Providência nos faz encontrar nas mensagens deste
livro, o bálsamo para as dores, o roteiro para ações mais corretas, as respostas para as
situações-desafio, pautadas por fé, esperança e o propósito de desistir de "desistir da vida".
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A frase é de Sigmund Freud e foi dita a
seu biógrafo oficial, Ernest Jones.

Ano 17 - março / 2015 – nº 189

CURSO: “O PASSE NA CASA ESPÍRITA: UMA TRANSFUSÃO DE ENERGIAS”
Horario: das 9h às 16h
Almoço: Salpicão (a venda na cantina para quem quiser almoçar na Casa Espírita)
Ingresso: 1 kg de alimento não perecível
Entrada: aberto aos interessados
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - COMEMORATIVA DE ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CASA
Abertura: Eliana Gaudenzi (Casa do Irmão Thomás)
18h50m - Palestra: Tema Livre
Palestrante: Ricardo Moreira (Posto Científico de Caridade Bezerra de Menezes e Tibiriçá)
19h50m - Confraternização
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 379 a 380 - A infância
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXV - 6 a 11 - Observai os pássaros do céu.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente

21 18h - Aconteceu na Mídia: Tema Livre

19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h30m - Reunião de Equipe

28

“Se eu pudesse recomeçar minha vida, deixaria de lado tudo
o que fiz, para estudar a paranormalidade.”

ATIVIDADE

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: Tema livre
Palestrante: Cátia Regina (Grupo Espírita Isabel, a Redentora - Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 21h30m - Desobsessão (reunião privativa)

“As palavras bondosas são como o mel: doces para o paladar e boas para a saúde”.
(Provérbios 16:24)

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS

- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – ESE (FEB)
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
Estudo: Aspecto Científico do Espiritismo (FEB)
- Livro “Nos Domínios da Mediunidade”
A partir das 19h: você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

“COMPORTAMENTO E VIDA”

Autor: Manoel Philomeno de Miranda (espírito) - Psicografia
de Divaldo Franco. Livro: Temas da Vida e da Morte
“A longevidade como a brevidade da existência corporal, embora façam parte do programa adrede
estabelecido para cada homem, alteram-se para menos ou para mais, de acordo com o seu
comportamento e do contributo que oferece à aparelhagem orgânica para a sua preservação ou
desgaste. Necessitando de um período de tempo em cada existência física para realizar a
aprendizagem evolutiva em cujo curso está inscrito, o Espírito tem meios para abreviar-lhe ou
ampliar-lhe o ciclo, mediante os recursos de que dispõe e são facultados a todos. Igualmente, a
forma de desencarnar, sem fugir ao impositivo do destino que é de construção pessoal, resulta das
experiências que são vividas. O homem imprevidente e precipitado, desrespeitador dos códigos de lei
estabelecidos, toma-se fácil presa de infaustos acontecimentos, que ele mesmo se propicia como
efeito da conduta arbitrária a que se entrega. Acidentes, homicídios, intoxicações, desastres de
vários tipos que arrebatam vidas, resultam da imprevidência, da irresponsabilidade, do orgulho dos
que lhes são vítimas, na maioria das vezes e no maior número de acontecimentos. As ações corretas
prolongam a existência do corpo e promovem o equilíbrio da mente, enquanto as atribuladas e
agressivas produzem o inverno. Nunca será demasiado repetir-se que, assim como o homem pensa
e age, edificará a sua existência, vivendo-a de conformidade com o comportamento elegido...”
Transcrevemos apenas alguns parágrafos do texto. Para ler por completo acesse:
http://www.oespiritismo.com.br/textos/ver.php?id1=381

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

“DAI DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”
Precisamos entender sempre que mediunidade é trabalhar com Jesus e para Jesus.
Qualquer sentimento de vaidade, prepotência ou outro sentimento menos feliz vai
desviar a mediunidade para algo fora da sua determinação com Jesus. A busca de
projeção usando a mediunidade é algo que só vai levar o medianeiro a um estado de
perturbação muito Precisamos entender sempre que mediunidade é trabalhar com
Jesus e para Jesus. Qualquer sentimento de vaidade, prepotência ou outro sentimento
menos feliz vai desviar a mediunidade para algo fora da sua determinação com Jesus.
A busca de projeção usando a mediunidade é algo que só vai levar o medianeiro a um
estado de perturbação muito grave. Vamos encarar a mediunidade como fins
terapêuticos dentro de nós. Nunca esquecer as palavras de Jesus: “Dai de graça o que
de graça recebestes...” (Wagner Ideali)

ESTUDO CIENTÍFICO AUTENTICA PSICOGRAFIAS DE CHICO XAVIER
(Serviço Espírita de Informações – SEI - Fevereiro 2015 – nº 2245)

Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade
Federal de Juiz de Fora (MG) concluiu que informações contidas em lotes de cartas psicografadas pelo
médium Chico Xavier (1910-2002) eram verídicas.
Conduzido pelo psiquiatra Alexander Moreira de Almeida, o estudo teve início em 2011, fruto de
parceria com o Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a partir do pós-doutorado
dos pesquisadores Denise Paraná e Alexandre Rocha. Ao todo, foram analisadas 13 cartas atribuídas a
Jair Presente (foto acima), morto por afogamento em 1974 na cidade de Americana (SP).
As correspondências começaram a ser psicografadas pelo médium no mesmo ano da morte de Jair
Presente e prosseguiram até 1979. A intenção da pesquisa, segundo Almeida, era checar se o médium
poderia ter tido acesso a informações sobre o falecido.
“A probabilidade de Chico Xavier ter tido acesso a grande parte dessas informações por vias
convencionais era extremamente remota. Em vários casos, eram informações muito privativas da família
e, em algumas delas, até desconhecidas dos familiares que visitaram Chico para obter cartas
psicografadas” – explica Almeida, que cita como exemplo a morte da madrinha da mãe de Jair Presente
revelada numa das cartas, fato que ainda não era do conhecimento da família.
O resultado de outro lote de cartas psicografadas por Chico Xavier, também investigado por Denise
Paraná e Alexandre Rocha, deve ser publicado em breve, diz Alexander Moreira de Almeida.
Para ler as cartas integralmente acesse:
http://cartasdechicoxavier.blogspot.com.br/2012/05/carta-de-jair-presente-falei-mas-nao.html

