CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

“Para mantermos nosso corpo saudável, além dos cuidados básicos (com alimentação etc), é
preciso cultivarmos valores espirituais que nos ajudem a compreender melhor a vida, evitando o
sofrimento com os infortúnios pelos quais passamos. Uma mente serena regula a respiração, os
batimentos cardíacos e o metabolismo do corpo. E quem consegue viver com serenidade sem
fé? (fé é uma certeza interna, e não tem ligação, necessariamente, com crenças religiosas).
Portanto, o que importa não é tanto a religião adotada, mas, sim, como trabalhamos nossa
espiritualidade”. ( Victor Rebelo)

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
Adeso ao 13º CEU/FEB.

www.irthomas.com.br

DIA
“Mediunidade não significa, necessariamente, que a pessoa que a possua seja um espírito
evoluído. Existem aqueles, médiuns ostensivos ou não, que são bastante sensíveis aos espíritos
mais sábios ou equilibrados por viverem em um clima interior mais elevado. É uma conquista
pessoal. Mas a grande maioria dos médiuns tem, na mediunidade, uma oportunidade “extra” de
evolução e de repararem certos erros cometidos em outras encarnações através da caridade, do
auxílio ao próximo”. (Allan Kardec)
PALESTRA MUSICAL
COM
CARLINHOS CONCEIÇÃO
Dia 28 de maio, domingo, as 16h
Entrada: 1 kg de alimento não perecível
Músico profissional alcançou muito sucesso na década de 90 emplacando vários hits nas paradas de
sucesso em todo Brasil. Participou de programas em canais de rádio e televisão de grande audiência
vivenciando o apogeu e a fama dos grandes artistas. É músico e ainda hoje vive, somente, de sua arteofício. Faz shows, bailes, voz e violão sendo muito querido e respeitado por colegas de profissão e fãs.
Teve muitas idas e vindas. Frequentador do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque há aproximadamente
25 anos ingressou nas tarefas da casa ao aceitar convite na atividade de apoio aos "moradores de rua",
desenvolvida pelo Leôncio sob a denominação de "Evangelho nas Ruas".
O mundo espiritual interage constantemente com o plano físico. Os
espíritos não são uma realidade distante, à parte, mas, ao contrário,
muito mais próxima do que muitos pensam. Conforme a Bíblia, Paulo
de Tarso, já naquela época, teria afirmado: “(...) Portanto nós
também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de
testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de
perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está
proposta,” – (Hebreus 12:1)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h -"Livro dos Espíritos": "Livro dos Espíritos": 549 a 557 - Pactos; Poder oculto, Talismãs,
Feiticeiros; Bênçãos e maldições.
18h45m - "Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap. IV - 18 a 20: - Reencarnação fortalece laços de
19h - Aplicação de passes e irradiações
família.
20h as 21h – Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Os Elementais”.
Palestrante: Regina Célia Martins Costa ( Lar de José)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabine de Saúde

09 10h30m: CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS TRABALHADORES DA CASA
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
Convidado: Marcelo Buzzina (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Gov.)
19h- Aplicação de Passes e Irradiações
20h as 21h – Educação Mediúnica (aberta ao público no primeiro momento)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Parábolas de Jesus: “O Trigo e o Joio” e “ O Grão de Mostarda”.
Palestrante: Maria Lucia Dias (C.E.E. C.I.T)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Livro dos Médiuns: Mediunidade: Ferramenta de Trabalho ou Quebra-Galho?
Palestrante: Eliana Gaudenzi (C.E.E. C.I.T)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 21h – Reunião Mediúnica

“O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Análise da sua constituição”

GABRIEL DELANNE

(Nilza Teresa Rotter Pelá)
“Conhecida como a terceira obra do Pentateuco Espírita, O evangelho segundo o espiritismo nasceu com
o nome Imitação do evangelho segundo o espiritismo. A notícia de sua publicação está na Revista espírita,
edição de abril de 1864,1 de onde se destaca que as máximas evangélicas são incompreendidas, poucos
as conhecem a fundo, menos ainda as compreendem e não sabem lhes deduzir as consequências;
contudo, o seu objetivo é ser “um código de moral universal, sem distinção de culto”. Naquele mesmo
ano, no mês de agosto,2 Allan Kardec anuncia o Suplemento ao capítulo das preces de Imitação do
evangelho, e no mês de dezembro é publicada uma mensagem sobre o livro, assinada pelo Espírito de
Verdade, psicografada em Bordeaux. O conteúdo do livro aborda: negação das penas eternas; nova
interpretação de Deus; negação da doutrina de satanás; Jesus – Espírito angélico e não Deus; princípios
do Catolicismo, despertam reação do clero e, provavelmente por esta razão, as próximas edições
aparecem com o título O evangelho segundo o espiritismo. Em novembro de 1865, Kardec anuncia a
publicação da terceira edição do livro e destaca: Esta edição foi objeto de um remanejamento completo
da obra. Além de algumas adições, as principais alterações consistem numa classificação mais metódica,
mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis. Que classificação
mais metódica, mais clara e mais cômoda era essa? Que lógica pautava a sequência dos capítulos da
obra que foi organizada por Kardec como regra de bem proceder para nossa melhor compreensão? “...
Artigo completo em:
http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/wp-content/themes/reformador/edicoesanteriores/pdf/2013/06junho.pdf )
Está disponível, gratuitamente, o Projeto Educação do Espírito, através de dois livros digitais: Educando
o Espírito e Aprendendo a Educação Espírita. É um projeto pedagógico transformador especialmente
desenvolvido para aplicação nas escolas de evangelização espírita infantojuvenil. Traz relação de livros
espíritas sobre educação, curso de orientação e educação dos pais, estudos para formação dos
evangelizadores, o espaço de aprendizagem coletiva e muito mais. Informe seu e-mail e ... pronto! Os
livros serão enviados para você, gratuitamente. Eles são digitais (e-books no formato PDF), para leitura
em smartphone, tablet e computador. Envie email para marcusdemario@gmail.com e solicite seu
exemplar eletrônico.

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
18h - “O Livro dos Espíritos“
18h25m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h30m - Livro “Entre a Terra e o Céu (André Luiz)
20h30m - Reunião Mediúnica (privativa)
A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou
apenas um deles.

O francês Gabriel Delanne foi um grande divulgador da Doutrina Espírita. Filho de pais espíritas, o pai
foi fundador da Liga Parisiense de Ensino e a mãe médium ostensiva que colaborou com o trabalho de
codificação de Allan Kardec. Gabriel Delanne fundou em 1883 a revista O Espiritismo. Dedicou-se ao
trabalho de aproximar a ciência da religião e demonstrar que o Espiritismo se apoia em bases científicas,
tendo escrito as obras: Pesquisas sobre a Mediunidade, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a
Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, As Aparições Materializadas de Vivos e Mortos,
Documentos para o Estudo da Reencarnação e A Reencarnação. (F.E.B.)

No dia 31 de março de 1870, por volta das duas horas da tarde, grande número de
espíritas, recolhidos e emocionados, reuniu-se no cemitério do Père-Lachaise, em redor
do monumento que foi erguido para honrar a memória imperecível do eminente fundador
da Filosofia Espírita. No pedestal do busto lê-se: “O poder da causa inteligente está na
razão da grandeza do efeito”. Na face anterior da pedra tabular superior, lê-se: “Nascer,
morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a Lei”. A pluralidade das existências e o
progresso são, com efeito, as bases fundamentais da Filosofia Espírita, as pedras angulares do edifício!
(O Artigo não se encontra aqui em sua totalidade; tem sua autoria atribuída a Armand T. Desliens médium da Sociedade Espírita de Paris e “Secretário-gerente” da Revista Espírita após a desencarnação
do Codificador. O corpo de Allan Kardec foi inumado no cemitério de Montmartre, em Paris, no dia 2 de
abril 1869. Em 29 de março de 1870 seus restos mortais foram transferidos definitivamente para o
cemitério do Père-Lachaise, na mesma cidade, dois dias antes da inauguração do dólmen.)
“Após a visita de Jesus a Saulo, no deserto em
Damasco, o prepotente rabino, déspota e criminoso,
teve necessidade de três anos em outro deserto,
para diluir a construção de ferro do orgulho em que
se encarcerava e argamassar a realidade do amor
no coração ralado de sofrimentos. Foi, portanto,
reflorescendo as emoções que ele se deixou
impregnar por Jesus e contribuiu vigorosamente
para torná-lo conhecido e amado. Trabalha o teu
deserto interior com os instrumentos do amor e da
compaixão e o transformarás em jardim de dádivas,
tornando o mundo melhor, de onde o mal fugirá
envergonhado”.
(Joanna de Ângelis)

