“ Pessoas com deficiência e Espiritismo.
Qual a visão espírita da deficiência? ”
(1936 - 2016)
Para compreendermos a deficiência na visão Espírita, precisamos considerar que um corpo cheio de
limitações, sejam físicas ou mentais possui uma história pregressa. Um Espírito que haja vivido várias
experiências e por seu livre-arbítrio fez mau uso de seus atributos, seja mau uso da sua inteligência, de
certa regalia que possa ter tido enquanto encarnado em outras vidas. Essa é a Lei de Causa e Efeito. Pode
ser explicada bem superficialmente assim: “Quando fizermos uma má escolha, deveremos pagar os custos
dela em outra oportunidade”. Como vai se dar esse pagamento? Só a misericórdia divina sabe e, tendo
resolvido isso, será preparada uma nova encarnação com provas e, principalmente, expiações à altura. É
comum fazermos um pensamento linear referente à Causa e Efeito e as expiações da reencarnação
posterior. Frequentemente ouvimos dizer pelos simpatizantes espíritas: “Se uma pessoa se suicida com um
tiro na cabeça ou se abusou da sua inteligência, nascerá em outra vida com deficiência mental“; “Se uma
pessoa se suicida pulando de grande altura, poderá nascer novamente com alguma deficiência física”.
O raciocínio acima tem uma certa lógica e pode concretizar-se na realidade. Mas é importante deixar claro
que é interessante tratar tal modelo como uma regra! Existem muitas implicações no que tange o
planejamento reencarnatório e como o espírito que cometeu tal falta poderá saldar sua dívida. Dessa forma,
o novo corpo físico se comportará como uma “prisão”, que tende a fazer o Espírito dar valor à dádiva da
vida, mediante seu novo aprendizado.
Fonte: https://estudantespirita.com.br/porque-pessoas-nascem-deficientes-espiritismo/

INFORMAÇÕES SOBRE O ESPIRITISMO
QUE TALVEZ VOCÊ NÃO SAIBA!

- De acordo com a edição de 1876, do "Dicionário Larousse", Allan Kardec já foi descrito como um
sujeito que difundiu uma epidemia de supranaturalismo na Europa e criou uma doutrina moral fundada
em "quiméricas manifestações de espíritos". O dicionário tinha um verbete sobre o espiritismo e o
descrevia como uma prática que tratava a crença como uma doença mental. Tempos depois o conteúdo
foi corrigido.
- A historiadora Mary del Priore, no livro "Do Outro Lado", conta que "No Império brasileiro não foi
diferente. A imprensa usava suas páginas para contar histórias exemplares contra o espiritismo". "O
Apostolo", jornal da época, alegava que o espiritismo era uma falsa religião que misturava panteísmo
com ignorância.
- Em meados de 1870, Machado de Assis afirmou que o espiritismo era uma fábrica de idiotas e
alienados e usou seus contos "Quincas Borba", "O Alienista" e "Uma Visita de Alcebíades" para fazer
sátiras ao comportamento da comunidade espírita.
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DIA

ATIVIDADE

Ano 20 - abril / 2018 – nº 223

17h30m - Harmonização do Ambiente

07 18h – “ Histórias de Vida ”: Lei de Causa e Efeito.
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h15m - Desobsessão (reunião privativa)
ALMOÇO FRATERNO - 12h30m

08 Convites à venda na secretaria.

14

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Mediunidade com Jesus”.
- Palestrante: Canrobert Bueno (C.E. Maria Angélica – Recreio dos Bandeirantes – RJ)
19h – Aplicação de Passes
19h40m as 21h30m – Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente

21 18h - “Pinga Fogo”

19h - Aplicação de passes e irradiações
19h40m às 21h30m - Educação Mediúnica (aberto ao público no primeiro momento que é de estudo)

28

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Livro dos Espíritos”: 624 a 626 - Conhecimento da lei natural.
18h30m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”:
Cap. V – 27 e 28: - Dever-se-á pôr termo às provas do próximo?
19h - Aplicação de passes
19h40m às 21h30m - Cabines de Saúde

“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.”
(Bezerra de Menezes)

50 ANOS DA DESENCARNAÇÃO DE MARTIN LUTHER KING JR
BEZERRA DE MENEZES

No dia 11 de abril de 1900 dá-se o desencarne de Bezerra de Menezes. Sua vida foi transposta para o
cinema, na película "Bezerra de Menezes - O Diário de Um Espírito", com direção de Glauber Santos Paiva
Filho e Joel Pimentel. A produção a cargo da Trio Filmes e Estação da Luz, com locações no Ceará,
Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro. O lançamento do filme deu-se em 29 de agosto de 2008.

Martin Luther King Jr. era pastor e ativista político. Assassinado há 50 anos, foi
reconhecido por ser um dos maiores destaques entre os líderes do movimento dos
civis e negros dos Estados Unidos, organizando campanha de não violência e
respeito ao próximo. Em 1966 a luta de King era para que fossem considerados
ilegais atos de discriminação contra negros, o que causou inquietação nos racistas
da época e motivou James Earl Ray a cometer o assassinato de Luther King no dia
4 de abril de 1968. Martin Luther King Jr. é um dos homenageados na exposição Os
Pacificadores, uma mostra produzida pela Federação Espírita Brasileira (FEB) que
pode ser visitada na sede da FEB em Brasília.

Artigos e obras publicadas:
* 1856 - "Diagnóstico do cancro" - * 1857 - "Algumas considerações sobre o cancro, encarado pelo lado do
seu tratamento" - * 1869 - "A Escravidão no Brasil, e medidas que convém tomar para extingui-la sem dano
para a Nação" - * 1877 - "Breves considerações sobre as secas do Norte" - * "Das operações reclamadas
pelo estreitamento da uretra" - * Biografia de Manuel Alves Branco, visconde de Caravelas - * Biografia de
Paulino José Soares de Sousa, visconde do Uruguai - * 1892 - publicação da sua tradução de Obras
Póstumas, de Allan Kardec - * 1902 - "A Casa Assombrada" (romance originalmente publicado no
Reformador e, postumamente, em livro, pela FEB) - * 1907 - "Espiritismo - Estudos Filosóficos" (coletânea
dos artigos publicados em “O Pais” no período de 1877 a 1894, publicada pela FEB em três volumes) - *
1983 - "Os Carneiros de Panúrgio" (romance originalmente publicado no Reformador e, postumamente, em
livro, pela FEESP) - * 1946 - "A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica" ou "Uma carta de Bezerra de
Menezes" (réplica a seu irmão que lhe exprobrava a conversão ao Espiritismo, publicada postumamente,
em livro, pela FEB) - * 1920 - "A Loucura sob novo prisma" (estudo etiológico sobre as perturbações mentais,
publicado pela FEB) - * "Casamento e mortalha" (romance, incompleto) - * "Evangelho do Futuro" - * "História
de um Sonho" - * "Lázaro, o Leproso" - * "O Bandido" - * "Os Mortos que Vivem" - * "Pérola Negra" - *
"Segredos da Natura" - * "Viagem através dos Séculos".
http://www.mensagemespirita.com.br/autor/bezerra-de-menezes/biografia/

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
18h30m - “O Livro dos Espíritos“
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h30m - “Livro dos Médiuns”
20h às 20h15m – Intervalo
20h30m - Reunião Mediúnica (privativa)
Direção: José Carlos Carvalho

O QUE A ENFERMIDADE NOS ENSINA
Jacob Melo - de Natal/RN
— Nossa! Tão jovem e tão doente! Com frases assim costumamos encontrar espantos quase blasfemadores
contra a realidade da vida. Não; não é bom adoecer, mas as consequências, muitas vezes, são milagrosas.
Preguiçosos saem do comodismo, impetuosos assumem a necessidade de mais moderação;
desrespeitadores dos limites começam a se conter e gente brava parece descobrir a força da humildade.
Num outro aspecto, criaturas quase refratárias a médicos e medicamentos repensam seus pensares e
buscam pelos atendimentos salvadores. Um outro grupo, formado por descrentes do invisível ou crentes
desde que “eles”, os invisíveis, façam tudo, sentem revirarem as próprias entranhas na busca de uma fé
que estava em desuso há bom tempo. Nesse conjunto de situações, as enfermidades terminam propiciando
renovações interiores, conduzindo os enfermos às saídas ou vitórias contra algo muito ruim ou muito
desconcertante. Todavia, complica-se muito a situação em si quando determinada enfermidade ou tal ou
qual enfermo não recebe da Medicina os resultados buscados. Roda-se, vira-se e revira-se na cata de
soluções, enquanto o mal vai se alastrando e alcançando níveis insuportáveis e prognósticos indesejáveis.
Analisando apenas uma pequena parcela desse cenário, costuma ser nesses momentos mais cruciais que
um bom número de enfermos ou de seus enviados chega numa Casa que ofereça o Magnetismo como
terapia. E chegam desconfiados, um tanto quanto descrentes e, em casos mais específicos, escondidos de
amigos, familiares, da sociedade religiosa a que se filia e, se pudessem, de si mesmos. Temem algo que
desconhecem e sobre o qual o mundo sempre há projetado sombras no lugar da luz. E pensam; e dizem:
“esta é minha última esperança!”... Portanto, outros fatores precisariam ser considerados a fim de se manter
a esperança dos resultados. Todavia, o que é a fé? — No próprio Evangelho há uma importante reflexão
dizendo haver fé humana e Divina (cap. XIX, item 12). Então olvidamos que muitos, quando dizem não ter
fé, é que perderam ou não cultivaram-na no nível Divino, mas isso não anula a fé humana. E é esta que faz
com que essas pessoas cheguem na busca da solução através de meios que não acreditam possíveis. Mas
quando o mesmo O Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu capítulo 19, conjuga a fé com o Magnetismo,
parece ressaltar que poderemos nele repousar nossos entendimentos. Senão relembremos: No item 2. A fé
robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas
pequenas coisas, que nas grandes...

