Mednesp 2017

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

O Mednesp 2017, promovido pela Associação MédicoEspírita do Brasil (AME Brasil) e pela AME Carioca, receberá
os oradores Alberto Almeida, Andrei Moreira, Décio Iandoli,
Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prada, Roberto Lúcio Vieira e
Sérgio Lopes, além de outros 120 expositores para
apresentações de palestras sobre o tema “Ciência, saúde e
espiritualidade: construindo práticas, desenvolvendo
saberes”.
O evento receberá também o convidado especial Divaldo
Pereira Franco e fará homenagem a Jorge Andrea,
ocorrendo de 14 a 17 de junho de 2017, no Centro de
Convenções do Riocentro – pavilhão 5.

Fundação Jurídica em 07 de março de 1998 - em atividade desde 1996.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000
Adeso ao 13º CEU/FEB.

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

Saiba mais informações no site: www.mednesp2017.org.br ou pelo telefone (21) 2215-4476.

www.irthomas.com.br

DIA

ATIVIDADE

Ano 18 - dezembro / 2016 – nº 209

18h - Harmonização do Ambiente

03 18h30m - Evangelho de Natal

20h20m - Passe Coletivo
21h - Comemorativa de Natal dos Trabalhadores da Casa

10

17

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m -"Livro dos Espíritos":514 a 521-Anjos da Guarda.Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
19h10m - "Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap.II - 5 a 8: O Ponto de vista; Uma realeza terrestre
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h20m às 21h30m – Desobsessão (reunião privativa)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Pinga Fogo
Convidado: Ricardo Teixeira (palestrante Espírita)
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h20m às 22h- Cabine de Saúde

Nossas atividades reiniciarão dia 14 de janeiro
(não haverá 2ª parte dos trabalhos)
14/01/17- "Livro dos Espíritos":
- 522 a 526 - Pressentimentos; Influencia dos Espíritos nos acontecimentos da vida
"Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap. III - 1 a 7: - Estados da alma na erraticidade; Categorias de mundos
habitados; Causas das misérias humanas

“Jesus, nascendo entre os homens, Deixou claro, sem ruído, Que o Reino
de Deus não surge... Ele é sempre construído”.
(Arthur Candal)
Fonte: “Os Dois Maiores Amores” - Espíritos diversos. Psicografia Francisco Candido Xavier 29: Tempo De Natal, pág.27

21/01/17- "Livro dos Espíritos": - 527 a 530 - Influencia dos Espíritos nos acontecimentos da vida
"Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap. III - 8 a 12: - Mundos inferiores e superiores
28/01/17- "Livro dos Espíritos": - 531 a 535 - Influencia dos Espíritos nos acontecimentos da vida
"Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap. III - 13 a 19: - Mundos de expiações e provas; Mundos
regeneradores; Progressão dos Mundos

NASCIMENTO DE JESUS
(Música/composição: Casa do Irmão Thomás)

Chico conta ...
(Chico Xavier)
“Certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me
respondeu que ficasse, a respeito de Deus, com a expressão do Pai Nosso dito por Jesus, e não
perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses
conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti e ele então desdobrou um painel à minha
vista, num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na Comunidade dos Mundos do nosso
sistema evolutivo, em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para
a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois, essa constelação,
arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção à outra constelação que já não tinha
nome na minha cabeça. Essa outra certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus
no sistema solar, ele me respondeu que ficasse, a respeito de Deus, com a expressão do Pai
Nosso dito por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no
domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti e ele então desdobrou um
painel à minha vista, num fenômeno mediúnico. Apareceu então a Terra na Comunidade dos
Mundos do nosso sistema evolutivo, em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do
painel, evoluindo para a constelação que, se não me engano, é chamada de Andrômeda. Depois,
essa constelação, arrastando o nosso sistema e outros, evoluía em direção à outra constelação
que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito
maior dentro da nossa galáxia. Depois, apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente
de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com
outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a
evoluir em torno de outras nebulosas. Então, a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar,
como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço afora, e sentisse uma
vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Porque tudo está dentro da
Ordem Divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e
Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição.
Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente!

Sinos do natal já estão batendo
A anunciar o nascimento de Jesus
Há mais de dois mil anos que Ele veio trazer luz
Toda estrela que está no céu, iluminada
E seus moradores agradecidos pelas moradas
A ti louvamos Jesus amado, amor e paz
E agradecemos pelo exemplo cá entre nós
E nesta noite especial junto aos mentores
De todas as Casas que servem a Ti, Senhor e Mestre
Solicitamos a Tua presença
Em fluidos de paz, da nação celeste
Recitado: “Entendemos, Senhor, que o Natal deverá acontecer, primeiro, dentro de nós. E
sabemos muito bem o que devemos fazer, pois, para agradarmos a Ti, é preciso dividir.
Assim, ao sentarmos à mesa para a ceia em família, teremos que ter cumprido nosso dever
cristão: vivermos as nossas vidas sem esquecer dos irmãos! ”
Que alegria ver as crianças em disparada
Junto a seus amigos, tão radiantes com os presentes
Principalmente as mais carentes que nada têm
Cheias de esperança no ser humano que faz o bem
A Ti pedimos querido Mestre Jesus Amado
Por todo irmão que aqui está aos Teus cuidados
Abençoai as suas famílias
Lhes derramando, luz nos corações

ESTUDOS DAS QUARTAS-FEIRAS

A ILUSÃO DA
BELEZA FÍSICA

- “O Livro dos Espíritos“
- “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
- Livro “Entre a Terra e o Céu (André Luiz – espírito)

(Marcus de Mario)

A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

“...Se você, companheira de jornada, teve a bênção de um corpo
bonito, saiba que isso não se deu por acaso, mas sim devido a
um planejamento reencarnatório feito no mundo espiritual, e que
lhe compete respeitar o corpo e fazer-se respeitada por todos,
caminhando firme na sublimação das energias sexuais, no
compromisso maior de aprender a amar, esse sublime
sentimento, colocando-se a serviço da regeneração de si
mesma, dos filhos, do esposo e da humanidade...”

