PRECE
Não se pode perder de vista que a prece, a oração, para alcançar o seu
melhor resultado, deverá ser seguida de ação, de atitude, da vontade
de mudar positivamente o nosso comportamento, nossa postura e
compostura, do desejo sincero de proceder melhor a cada dia, mesmo
que a pouco e pouco, mas de modo continuado e permanente, tornandonos pessoas de mais fácil convivência e, sobretudo, pessoas de Bem,
voltadas para o Bem e para a sua prática, sem um átimo de hesitação,
seja qual for a circunstância, seja qual for a intenção.

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
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

ATIVIDADE

Ano 18 - abril / 2016 – nº 201

17h30m - Harmonização do Ambiente

CONTROLE DE NÓS MESMOS
“...O progresso evolutivo se dá por etapas, com a aquisição de novos recursos intelectuais e morais,
correção de erros anteriores, somando conquistas. Somos herdeiros de nós mesmos. Conforme o estágio
de nosso entendimento, formamos nossas verdades, nossas convicções, nossos hábitos, nossos
condicionamentos. Essas convicções são responsáveis pela maneira como está organizado o nosso
comportamento pessoal. Naturalmente são relativas essas verdades, pois são mutáveis conforme novas
experiências, novos conhecimentos adquiridos. Uma vez se dando modificação numa dessas convicções
profundas, ocorre profunda reorganização interna, com mudanças comportamentais decorrentes.
Figuradamente, é como um demorado despertar de um sono profundo em que vamos nos familiarizando
vagarosamente com o nosso entorno. À medida com que nos familiarizamos, agimos com mais segurança.
É o despertar do Espírito. O despertar da consciência que, ato contínuo, faz desabrochar os códigos divinos
que jazem em germe em todos nós, facultando-nos mais amplo livre-arbítrio e, por conseguinte, maior
responsabilidade correspondente aos atos. Criado simples e ignorante, o espírito tem como fatalidade a
perfeição que lhe está destinada. Alcançá-la com rapidez ou demorar-se por consegui-la, depende da sua
vontade, do seu livre-arbítrio. Segundo a Benfeitora Espiritual Joanna de Ângelis: Serás o que penses e
planejes, pois que da tua mente e do sentimento procedem os valores que são cultivados. A maioria das
pessoas não usa o cérebro de maneira ativa e refletida, e não está convencida de que ele não pode ser
desligado e, não se lhe dando algo para fazer, ele continuará a funcionar. Se tivemos um dia atribulado,
mais tarde o cérebro irá repassar imagens vívidas dos acontecimentos, de forma incessante, dificultando
inclusive o sono. Outras vezes, as más recordações se fazem tão fortes, que voltamos a sentir todas as
emoções relativas ao fato. O gatilho da memória é acionado em milésimos de segundo por um estímulo
externo (imagens, sons, sensações táteis, odores etc.) ou de nossa intimidade: pensamentos, fantasias,
desejos, emoções e outros. E, acionado o gatilho, ele abre janelas da memória, ativando a interpretação
imediata do que mostra. Ouvimos uma palavra e, imediatamente, sabemos o significado dela (se a
conhecíamos anteriormente) – abre-se janela correspondente, apresentando-se tudo aquilo que tal
lembrança traz à tona, trazendo também as emoções que lhe estejam atreladas...”
(Henrique Marcondes de Albuquerque – janeiro/2016 – Mundo Espírita – Federação Espírita do Paraná)
Artigo completo em:
www.mundoespirita.com.br/?materia=e-necessario-assumir-o-controle-de-nos-mesmos

02 18h - Aconteceu na mídia: “Posição de poder: Responsabilidades frente à Espiritualidade”
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

09

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “O Espiritismo e seus Objetivos”
- Palestrante: Doris Gandres (Casa de Cultura Espirita Deolindo Amorim - Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 22h - Cabine de Saúde

10 16h - Sessão Pipoca - “Irmã Dulce”

16

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
Convidado: Marcelo Buzzina (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Governador)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Assembleia Ordinária (Eleição Presidente e constituição da Diretoria)
17h30m - Harmonização do Ambiente

23 18h - “O Livro dos Médiuns”: tema livre
19h - Aplicação de passe coletivo
20h às 22h - Cabine de Saúde

30

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 459 a 472 - Influência oculta dos Espíritos em nossos pensamentos
18h40m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”:
IV - Sócrates e Platão precursores do Espiritismo – apresentar introdução e falar sobre os 2 filósofos.
19h - Aplicação de passe coletivo
20h às 21h30m - Reunião Mediúnica + ME (reunião privativa)

“Ore, pois, cada um, segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento
vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração.
(O Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição FEB, 1ª impressão da Edição Histórica, 2013, página 325)

“KARDEC, OBRIGADO”

AMIGOS...

02/04/1869 - Em Paris, França, é sepultado o corpo
de Allan Kardec, no cemitério de Montmartre.
“Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar nosso preito singelo
de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação
espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus que
possibilitou o levantamento das bases do Espiritismo Cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo.
Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas na
esfera da inteligência, do brilho de tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de
vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus
créditos humanos. Reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da Humanidade, em agradecimento pela
coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da Espiritualidade
Superior. E, rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do
Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a
gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça
por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino
à força de teu verbo e de teu exemplo!..."
(Trecho da mensagem "Kardec, obrigado!", do Irmão X, parte do livro "Histórias e Anotações", psicografia
de Chico Xavier).
O canal de TV a cabo History Channel apresentará no próximo 02 de abril,
sábado, o especial "As cartas psicografadas por Chico Xavier". Dirigido pela
brasileira Cristina Grumbach, o documentário mostrará depoimentos de
pessoas que receberam mensagens de seus entes queridos desencarnados
através das psicografias do médium mineiro (1910-2002). O documentário
será exibido no mesmo dia do aniversário de Chico, que naquela data
completaria 106 anos de nascimento.
"As cartas psicografadas por Chico Xavier" tem uma hora de duração e vai ao ar às 18h30m.

“...Temos amigos dos mais curiosos. Cada qual de nós os tem. Amigos que são religiosos, amigos que
são ateus, amigos que são religiosos só de superfície, no fundo não são nada. Amigos que são ateus
convictos, outros que são ateus de brincadeirinha. Temos amigos que são falantes, outros quietos.
Amigos que são fofos, gordinhos. Outros são magricelas. Temos amigos que são figuras importantes no
esporte, nas artes, na política, na vida científica, da cidade, do society. Temos amigos pobrezinhos, do
gueto, da favela, do morro, dos lugares pobres. Não importa. Quando nosso coração pulsa de maneira
diferente junto deles, eles se tornam nossos amigos, gostamos deles e eles gostam de nós. É tão
importante a amizade porque, muitas vezes, o amigo tem conosco maior abertura e nós com ele, do que
tem com seus consanguíneos, como nós também, às vezes, temos mais liberdade de tratar assuntos
íntimos com os amigos do que com familiares consanguíneos. Por isso a amizade é tão importante...
Não confundamos a ideia de amigos com colegas. Na nossa repartição de trabalho, temos muitos
colegas que a gente não se visita, não vai à casa deles, eles não vão à nossa casa. São colegas ali do
ambiente, do métier profissional. Temos colegas da rua, do campo de futebol, da peleja, da bola, da
pelada. Temos colegas de todo o tipo, mas não passam de colegas. A amizade pressupõe uma
confiança, uma abertura, uma transparência que o coleguismo não importa. É muitíssimo importante
que os nossos amigos sejam valorizados por nós. Não nos esqueçamos de que, um dia, Jesus Cristo
nos disse, conforme os textos exarados no Evangelho de João: Já não vos chamo de servos, porque o
servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho vos chamado amigos porque tudo quanto aprendi do
meu Pai, vos tenho revelado...”
(Parte da transcrição do Programa Vida e Valores, de número 181, apresentado por Raul Teixeira, sob
coordenação da Federação Espírita do Paraná. Programa gravado em setembro de 2008. Exibido pela
NET, Canal 20, Curitiba, no dia 03.01.2010)
“Tudo morre, transforma-se, para reaparecer em novas expressões. O
carbono, que vira grafite, que vira diamante. Ora, é muito bonito pensar na
morte com este olhar. E, se nós pensarmos no corpo humano, quando
saímos dele, nosso corpo morre. Fulano morreu. Beltrano morreu... Não é
bem verdade. Fulano, Beltrano deixaram seus corpos. Por isso seria mais
simples dizer: Desencarnou. Saiu da carne porque não foi Fulano que
morreu...”
(“A Desencarnação” – Raul Teixeira)

ESTUDOS AS 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.

PARA REFLETIR PROFUNDAMENTE...
“Eu gosto de Cristo. Eu não gosto de vocês, cristãos.
Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo... ”
(Mahatma Gandhi)

