CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
“DIA DA CARIDADE – 19/07”

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

(Apóstolo Paulo)
“Meus filhos, na máxima: Fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre
a Terra e no céu. Sobre a Terra, porque, à sombra desse estandarte, eles viverão em paz; e no céu, porque
aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, coluna
luminosa que guia os homens pelo deserto da vida, para conduzi-los à Terra da Promissão. Ela brilha no
céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na Terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus
dirá: “Passai à direita, benditos de meu Pai”. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem
ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem,
do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem, do que a
oferecendo por regra, porque ela é o reflexo do mais puro Cristianismo. Com essa orientação, o homem
jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as
consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei
todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá: não somente ela
evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é
necessária uma virtude ativa. Para fazer o bem, é sempre necessária a ação da vontade, mas, para não
fazer o mal, bastam frequentemente à inércia e a negligência. Meus amigos, agradeçam a Deus, que vos
permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que a possuem possam salvar-se, mas porque,
ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei,
pois, que vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma
coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que
pertençam.

CHICO XAVIER FALA SOBRE...

Pratique o bem com desprendimento e amor, sem esperar retorno de qualquer espécie pela ação realizada.
A caridade é amor. A prática do bem ao semelhante é uma excelente escola para a alma. No exercício da
caridade estamos no exercício de todas as nossas faculdades espirituais. A caridade é um exercício
espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos
recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria
evolução.
O amor - jamais perca a vontade de doar o amor, ainda que muitas vezes ele possa ser submetido a provas
e até rejeitado.
Envelhecimento - o importante não é acumular muitos anos de vida, mas adquirir sabedoria em todos os
momentos que os anos nos oferecem.
“Os que sabem envelhecer adquirem uma sabedoria que tem como fonte não a extensão do tempo, medida
em anos, e sim a intensidade da vivência, medida em sentimentos.”

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

ATIVIDADE

Ano 20 - julho/ 2018 – nº 226

17h30m - Harmonização do Ambiente

07 18h - Parábolas de Jesus: “ dos Talentos e das Minas.” (Valéria Ventura)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h15m - Desobsessão (reunião privativa)

14

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Diferença entre dor e sofrimento”
Palestrante: Regina Célia M. Costa (Lar de José – Ilha do Governador)
19h – Aplicação de Passes
19h40m as 21h30m – Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente

21 18h - “Pinga Fogo” – Convidado da noite: Edson Wilson (C.C.E. Deolindo Amorim – Teresópolis)

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

28

29

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Livro dos Espíritos”: 635 a 638 – O bem e o mal
18h30m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”: Cap. VI – 6 a 8: - Advento do Espírito de Verdade
19h - Aplicação de passes
19h40m às 21h30m - Cabines de Saúde
CURSO
Das 8h30m as 16h30m
Ministrado por Eliana Gaudenzi – C.E.E. Casa do Irmão Thomás
Almoço no local do curso a R$15,00. Reservar até sábado 28/07.
INGRESSO: 02 quilos de alimento não perecível

“Temos o destino que merecemos.
O nosso destino está de acordo com os nossos méritos.”
(Albert Einstein)

“DEPRESSÕES”
(Emmanuel - espírito)
Se trazes o Espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo,
no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa.
Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no
mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo núcleo familiar.
Trabalho é Lei do Universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras,
assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a
caminhos e decisões que se adote são empecilhos e desafios, na experiência de quantos desejem equilíbrio
e trabalho. Agradar a todos, ao mesmo tempo, é realização impossível. Separações e renovações
representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma,
para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevarse. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos
aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseie
por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma,
retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar,
prossigamos à frente.
(Do livro: Coragem, Médium: Francisco Cândido Xavier)
O sujeito quando é estudioso, torna-se referência para
aqueles que tem dificuldades. Não seja um daqueles ogros
mal-educados que não sabem atender bem alguém que
pede ajuda com humildade. Nada de gritar “Agora não, estou
estudando!”. Mas pare o que está fazendo e atenda aquela
pessoa como se fosse a pessoa mais importante do mundo
(pois naquele momento ela é de fato). Depois volte ao que
está fazendo. A caridade é uma lei maior.

Tomás de Aquino

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

ROTINA NECESSÁRIA”
(Orson Peter Carrara)

...Vivemos todos uma vida atribulada, na indisciplina própria que vivemos na vida adulta, e semeamos no
coração infantil, que ainda está formando referências, uma confusão que fará adultos inseguros, igualmente
indisciplinados e muitas vezes incapazes de conduzir a própria vida, porque não tiveram na infância rotina
da disciplina que educa. Por isso encontramos hoje tantos adultos sem equilíbrio. Vivem sem horários, não
se firmam em compromissos, desrespeitam valores, não conseguem viver um roteiro próprio que lhes dê
segurança nas ações diárias. Complexo desafio individual e social, esse. Como vencer isso? Só o tempo
que hoje já nos mostra a consequência direta de nossa indisciplina de ontem. Lares tumultuados, filhos
indisciplinados, sociedade perturbada. O único caminho é voltar aos velhos padrões de dignidade na
vivência disciplinada do lar, especialmente na primeira infância. Dedicar aos filhos a atenção de nossa
presença e afeto, fazer-lhes sentir o calor de nossa dignidade, em valores que se perpetuam como
referenciais para o futuro da personalidade que se forma... ...E vejam como é sábia a vida. Necessária na
formação da criança que se tornará adulto consciente, o suceder das décadas vai trazendo rotinas novas,
que nos amadurecem em aprendizados permanentes e contínuos, alterando as rotinas tão necessárias da
infância. Da primeira infância, passamos a crianças que crescem e que vão à escola; depois nos tornamos
adolescentes, jovens, maduros e avançamos na terceira idade. Nesse suceder de experiências, sempre
novas, novas rotinas. Todas necessárias para trazer o amadurecimento que traz a sabedoria. E, por mais
paradoxal que possa parecer, quando avançamos na terceira idade, uns nos tornamos ranzinzas, outros
nos tornamos mais serenos e calmos. Quais as razões de tais diferenças na terceira idade? Eis o desafio
que deixo à reflexão do leitor. Até onde a rotina ou a ausência dela, nas referências educativas da criança,
influem nesse processo?
(o artigo não se encontra aqui em sua totalidade)
JOSÉ GROSSO - O CANGACEIRO DO BEM - parte 3
"Sem intenção de delatar aquele bando às autoridades policiais, passou a alertar
com antecedência às populações das cidades que Lampião tencionava invadir,
impedindo, assim, que muitas pessoas viessem a ser violentadas ou assassinadas,
na onda da fúria insana do cangaceiro e seus sequazes. Denunciado por alcaguetes,
foi levado à presença de Virgulino. Julgado e condenado pelo júri pessoal do
bandoleiro, teve seus olhos perfurados à faca, como represália pela traição cometida.
Cego, foi abandonado, ficando perdido e sozinho, vagando desorientado naquelas
solitárias e espinhentas brenhas sertanejas. Não demorou muito e foi acometido de (1896 - 1936)
infecção generalizada causada pela mutilação que lhe fizera Lampião, motivando sua desencarnação, no
ano de 1936, aos quarenta anos de idade. O Espírito José Grosso se comunica em muitos Centros Espíritas
espalhados Brasil afora. Logo que desencarnou no Brasil, em 1936, foi recebido na Espiritualidade pelos
Espíritos Scheilla e Joseph Gleber, os quais mantiveram laços com ele quando de sua romagem terrena na
Germânia. Em 1949, ano de suas primeiras manifestações, conduzido que foi ao Centro Espírita André Luiz,
no Rio de Janeiro, pelos Espíritos acima citados, dizia “ser folha caída dos ventos do Norte”.

