CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
“Posso saber quem fui na vida passada?”

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

(Eliete Ribeiro)
“Quem nunca teve curiosidade em saber quem foi na vida passada? Esta é uma dúvida que persegue grande
parte das pessoas. Será que fui uma pessoa importante? Teria sido eu: rei ou rainha, homem ou mulher? Muitos
pais que perderam seus filhos de forma precoce, provavelmente, também se perguntam: Porque meu filhinho
desencarnou tão cedo? Ou ainda, porque o meu filho é tão problemático? No livro “A espiritualidade e os bebês”
cita casos de pais que recebem um filho problemático, morrem de amor por eles e não são correspondidos. E o
filho infelizmente, é tido, como ovelha negra da família. Nem ele sabe ao certo porque não gosta dos pais como
deveria, em particular da própria mãe, para quem a revolta sempre é mais bem direcionada. No subconsciente
dele, ainda há muita mágoa do que lhe foi feito em vidas passadas. O tempo passa e, com a maturidade, o
jovem vai cedendo ao amor doado pelos pais e encontra um pouco de paz dentro do coração. Outros ainda se
perguntam: Porque eu fico doente com tanta frequência? Porque os meus relacionamentos não prosperam?
Porque sofro tanto? De repente, as respostas para estes questionamentos, muitas vezes podem ser explicados
e encontrados em vidas passadas. Mas o seu hoje não deve ser vivido pensando somente no que se foi. É
preciso viver o agora. Até porque no “O Evangelho Segundo o Espiritismo” nos aponta que há o esquecimento
do passado. O apóstolo Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, 10:23, afirma ainda: “Tudo é permitido,
mas nem tudo edifica”. Assim, também deve ser quando falamos do passado. Às vezes não será muito agradável
revirar o passado, pois podem vir situações drásticas e insuportáveis, e quem não estiver preparado fisicamente
ou desequilibrado emocionalmente se sentirá ainda pior...”
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Reencarnação ou encarnação? Existe diferença?
Allan Kardec responde:

– Espíritos imperfeitos reencarnam (estão submetidos às provas e às expiações). A matéria predomina
sobre o espírito. Sofrem as boas e as más paixões;
– Espíritos bons também reencarnam (estão submetidos apenas às provas). Sofrem a influência da
matéria, mas predominam sobre ela. Sofrem apenas as boas paixões;
– Espíritos puros não reencarnam, só encarnam (não mais estão submetidos às provas, nem às
expiações). Não sofrem a influência da matéria. Nunca sofrem paixões.
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “L.E.”: 570 a 574 - Das ocupações e missões dos Espíritos
18h35m – E.S.E.: Cap. V, 1 a 5 - Justiça das aflições; Causas atuais das aflições
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h – Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “O que é a Verdade?”
Palestrante: Marcelo Buzzina (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Governador)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
Convidado: Edson Wilson (Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim - Teresópolis)
19h- Aplicação de Passes e Irradiações
20h as 21h – Educação Mediúnica (aberto ao público no primeiro momento)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Abertura do estudo “Experiências de Vida”
(novo formato de estudo que acontecerá sempre no primeiro sábado de cada mês)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Parábolas de Jesus: “A Candeia”
Palestrante: Ricardo Teixeira (C.E.E. C.I.T)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h – Educação Mediúnica (aberto ao público no primeiro momento)

“QUANTO TEMPO DEMORA UM ESPIRITO
PARA REENCARNAR?”
(Ana Maria Teodoro Massuci)

“Depende da disponibilidade, vontade e da evolução de cada Espírito. O estágio na erraticidade, como
denominava Kardec, a vida Espiritual, é variável. Podemos ficar um ano ou um milênio. Depende de nossas
necessidades e opções. Em média, ficamos mais tempo na Terra do que no Além. Tendemos a ficar mais
tempo no mundo espiritual, até por uma questão de disponibilidade reencarnatória.
A população desencarnada é bem maior que a população encarnada. Não estão equivocados os demais
Espíritas que falam da necessidade de valorizarmos a experiência humana, considerando que há filas no
Além, aguardando o mergulho na carne. A evolução não está subordinada exclusivamente à vida Física.
Ocorre nos dois planos. O Espírito evolui também no continente Espiritual, onde está nosso lar. (Isto
também se fizer por onde, auxiliar os necessitados e não ficar na inércia).
Alguns Espíritos com graves comprometimentos Espirituais, em virtude de seus desatinos, necessitará
retornar à carne em tempo breve. Um missionário, que costuma vir à Terra para sagradas tarefas em favor
do bem comum, poderá permanecer séculos na Espiritualidade. (O caso do nosso saudoso Francisco
Cândido Xavier). Considerando-se não apenas a disponibilidade reencarnatória, mas também o fato de
que a experiência humana funciona como um estágio escolar. O tempo que o aluno passa na escola é
bem menor do que aquele que ocupa com outras atividades. Espíritos mais amadurecidos, conscientes de
suas responsabilidades, planejam a época do retorno. Espíritos imaturos são orientados e conduzidos por
mentores Espirituais. Havendo necessidade premente, seus mentores providenciarão a reencarnação
compulsória.
Então perguntamos? Onde fica o Livre Arbítrio? Sendo obrigado a reencarnar, não será natural que o
Espírito venha a se rebelar, que não assuma suas responsabilidades"? Provavelmente.
Tanto quanto o sentenciado que não se conforma com a prisão em que foi confinado. Mas, assim como a
penitenciária objetiva conter o comportamento criminoso, a reencarnação compulsória desbasta as
imperfeições mais grosseiras do Espírito reencarnante. Entre "choro e ranger de dentes", segundo a
expressão evangélica, ele amadurecerá; por amor ou pela dor. Enfim ele não ficará no "Bem Bom", só
gozando de prazeres. Quanto ao Livre Arbítrio, está intrínseco nele suas Leis.”

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.

Há 15 anos desencarnava Chico Xavier reconhecido por todos
como um emissário da paz. Médium, filantropo e um dos maiores
divulgadores da Doutrina Espírita, Francisco Cândido Xavier
ultrapassou as barreiras religiosas, provando que todos estão
abertos às boas mensagens e exemplos. Psicografou de mais de
412 obras que alcançaram mais de 25 milhões de exemplares
publicados somente em língua portuguesa.
De personalidade bondosa, dedicou-se sempre ao auxílio dos
mais necessitados. O trabalho em benefício do próximo
possibilitou ao médium a indicação, por mais de 10 milhões de
pessoas, ao Prêmio Nobel da Paz de 1981. No ano de 2012,
Francisco Cândido Xavier foi eleito “O maior brasileiro de todos
os tempos”, em evento promovido e realizado pelo Sistema
Brasileiro de Televisão (SBT).

19/07
Dia da Caridade

Instituído pela Lei Federal nº 5.063, de 1966
com objetivo de difundir e incentivar a prática
da solidariedade entre os brasileiros.
Caridade (lat caritate: Amor de Deus e do
próximo.
Benevolência,
bom
coração,
compaixão. Beneficência) é um termo derivante
do latim caritas (afeto, amor), que tem origem no
vocábulo grego chàris (graça).
A caridade pode ser entendida como um
sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a
alguém sem busca de qualquer recompensa.
A prática da caridade é notável indicador de
elevação moral e uma das práticas que mais
caracterizam a essência boa do ser humano,
sendo, em alguns casos, chamada de ajuda
humanitária.

