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DIA
Os fenômenos da " Dança das Mesas ", que haviam decolado da história das irmãs Fox, tinham se
tornado uma verdadeira moda. Em consequência, foram muitas vezes acolhidos com uma grande
incredulidade, mas não obstante, fizeram atrair a atenção dos homens de ciência, que se puseram a
observar e a estudar seriamente o fenômeno. Entre eles figurava Hippolyte Rivail, que mais tarde
adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Começou sua carreira como professor de letras e de ciências.
Excelente pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu para a reforma do ensino francês.
Foi em 1854 que ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes e das manifestações inteligentes.
Cético no início, adotou, entretanto, uma atitude correta aceitando assistir às experiências, só depois
empreendendo o estudo sério do fenômeno. Sem jamais elaborar teorias preconcebidas ou
prematuras, aplicou o método experimental que consiste em observar os fatos, a seguir deduzir uma
teoria, então confrontá-la com a experiência, e rejeitá-la se fosse incapaz de explicar os novos fatos.
Analisando não somente o aspecto externo dos fenômenos, mas também o teor mais coerente das
melhores comunicações recebidas, aplicou o princípio da causalidade: os efeitos inteligentes devem
ter uma causa inteligente. Essa causa é, ela mesma, definida como sendo o espírito, ou o princípio
inteligente dos seres humanos sobrevivendo à morte, que não é senão a destruição dos corpos físicos.
Mas o Espiritismo não tem concluído pela existência de Espíritos a não ser quando essa existência é
ressaltada com evidência da observação dos fatos e também dos outros princípios. Allan Kardec
rapidamente descartou a infalibilidade dos espíritos, que não sabem mais que quando estavam
encarnados entre os humanos. Não é porque alguém morreu que se torna sábio. Todavia, constatou
que alguns dentre eles possuem um nível intelectual e moral bem acima da média terrestre, que se
exprimem sem alegoria, e dão às coisas um sentido claro e preciso que não possam estar sujeitas a
nenhuma falsa interpretação. De mais, seus ensinamentos lógicos aclaram, confirmam e sancionam
por provas os textos das escrituras sagradas e as noções filosóficas por vezes muito antigas. Os
fenômenos sendo naturais e universais, remontam à noite dos tempos. Por um trabalho de observação
e de análise metódica, multiplicando as fontes (50.000 mensagens) e os médiuns, comparando as
mensagens e passando-as sob o crivo da razão e do bom-senso, Allan Kardec organizou e selecionou
os ensinamentos dos espíritos, e os publicou em 18 de Abril de 1857 em "O Livro dos Espíritos". Esse
livro contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos
e seus relacionamentos com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da
humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos Espíritos Superiores.
FONTE: Curso de Introdução ao Espiritismo - Centre Spirite Lyonnais Allan Kardec - Parte 2 - O Espiritismo
é uma ciência? (retiramos apenas pequena parte do texto)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 395 e 396 - Esquecimento do passado
18h45m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXVII - 9 a 15 - Ação da prece
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Pinga Fogo
Convidada: Doris Gandres (C.C.E. Deolindo Amorim – Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Educação Mediúnica:
Teoria: 20h as 20h50m; Prática: 20h50m as 21h10m; Comentários: 21h10m as 21h30m
(A primeira parte do estudo é aberta ao público)
17h30m - Harmonização do Ambiente

17 18h - “O Livro dos Médiuns”

19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente

24 18h - Aconteceu na Mídia

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

31

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Palestra: “tema livre”
Palestrante: Adamastor Pinheiro (C.E. Luz e Caridade - Magé)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Desobsessão (reunião privativa)

Espírito Verdade em “O Evangelho segundo o
Espiritismo”, 6° Capítulo: “Espíritas amai-vos,
espíritas instrui-vos”.
(Chico Xavier)

“FÉ E AMOR ”
( Psicografia recebida na Casa do Irmão
Thomas, assinada por “Olivar Bolivar” em
26 de fevereiro de 2011- Guapimirim).

Que se me acalme esta angústia no peito que, de despeito, se fez verdade!
Que me amarrem os pés e as mãos que, para deleite meu, nada sentirei além de paz.
Eis a paz pela qual advoguei como enviado de Deus Pai . . . A paz do retorno ao Seu Santuário
bendito.
Amarrem-me os lábios e vos direi, mesmo assim que do Senhor, não arredarei pé e a Ele serei
fiel.
Dividam-me ao meio e sorrirei porque como dois e, não, como apenas um, louvarei ao meu
Senhor.
Matem-me que renascerei próximo ao Deus que defendi e amei.
Censurem minhas palavras e atos, mas, que perdure minha vontade de estar em Ti.
Retirem-me a língua e, mesmo assim, meus olhos falarão em teu louvor.
Que se acanhe a malévola ira e que, dentre os ossos, apenas possa zoar fel sem admoestar os
vivos.
Ide, espíritos perversos ao zoológico mágico da negação, enquanto eu grito, sem língua sem
lábios, sem pés nem mãos, louvores e mais louvores ao meu Criador e Senhor.
Deus do infinito e infinito em Deus.
O tudo e o nada, o todo e o pequeno . . .
Senhor . . . gostaria de ter palavras que expressassem meu diminuto eu, mas não as encontro
em nenhum lugar.

“Os espíritos protetores nos ajudam com os seus
conselhos, através da voz da consciência, que fazem
falar em nosso íntimo - mas como nem sempre lhes
damos a necessária importância, oferecem-nos outros
mais diretos, servindo-se das pessoas que nos
cercam.”
(Allan Kardec)

“Lembrando o Codificador da Doutrina Espírita é imperioso estejamos alerta em nossos deveres
fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário:
Sentir Kardec; Estudar Kardec; Anotar Kardec; Meditar Kardec; Analisar Kardec; Comentar
Kardec; Interpretar Kardec; Cultivar Kardec; Ensinar Kardec e Divulgar Kardec.
Que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida; entretanto,
cristianizar, na Doutrina Espírita, é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos,
para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a Terra mais um sistema de fanatismo
e de negação”.
EMMANUEL
(Página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier - "Reformador", março de 1961, FEB.)

Com a inveja e o ciúme, não há calma nem
repouso para aquele que está atacado desse
mal: os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de
seu despeito, se levantam diante dele como
fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o
perseguem até no sono.
Allan Kardec
“O fardo é proporcional às forças, como a
recompensa
será
proporcional
à
resignação e à coragem.
(Allan Kardec)
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.

