CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

OBESIDADE SOB A ÓTICA ESPÍRITA
(Dr. Américo Domingos Nunes Filho – AME RJ)
“... Pesquisas científicas relatam que o mal é provocado por diversos fatores, sendo 3% os de origem
genética e metabólica, o restante de grande predominância (97%), englobando as causas ambientais e
comportamentais... É imprescindível para o obeso o acompanhamento médico, psicológico, nutricional e,
nos casos de compulsão alimentar, o tratamento espiritual concomitante, já em acentuada e cada vez mais
crescente aprovação científica a partir dos trabalhos psicoterápicos com abordagem transpessoal, quando
são percebidas a presença de seres espirituais não esclarecidos. A Dra. Edith Fiore, PHD em Psicologia
(EUA), em sua obra “Possessão Espiritual”, relata que percebeu, nos seus pacientes submetidos à hipnose
e que entravam em transe profundo, comportamentos que não tinham similitude na maneira tradicional de
agir, parecendo serem de uma outra personalidade. A terapeuta denominou esses espíritos intrusos de
“presos a Terra”. Por sinal, essas entidades foram apontadas como empecilhos ao tratamento, desde que
impediam os pacientes de abandonar, por exemplo, o fumo ou a bebida ou de fazer regime alimentar. A
famosa terapeuta explica que começou a ouvir, a interpretar tais observações como indícios possíveis de
possessão e enfatiza: “Desde que me dei conta desse fenômeno, descobri que pelo menos setenta por cento
dos meus pacientes eram possessos e que essa situação lhes causava a moléstia”. A Dra. Fiore, em sua
clínica de regressão terapêutica, verificou pacientes possessos com transtornos alimentares, como o
estímulo à compulsão pela comida (obesidade, bulimia) ou à perda de apetite (anorexia nervosa). É preciso
considerar que a Doutrina Espírita ratifica o que foi observado pela famosa psicóloga americana e vai mais
além, explicando que a viciação acontece ou é estimulada pela ação de seres obsessores desencarnados
ainda presos à matéria e dependentes de uma determinada compulsão, desde que, na dimensão física, não
há possibilidade de satisfação de suas necessidades viciosas, necessitando, portanto, assediar os
encarnados sintonizados com eles. Na crosta terrestre há milhões de indivíduos escravizados e subjugados
a essas entidades não esclarecidas, servindo-se de instrumentos passivos à ação desses seres
vampirescos...

Considerando as características do Criador, sendo infinitamente justo e bom, devemos considerar
que a hereditariedade seja peça fundamental para a evolução do espírito através do processo
reencarnatório. Portanto, o espírito encarnado deve se dedicar em compreender o porquê das
suas características físicas e, também, o seu papel no seio familiar que faz parte... A encarnação,
com as leis atuantes da genética, não é um jogo roleta, na qual a sorte e o azar conduzem à
próxima jogada...”
(Claudio C. Conti – Hereditariedade)
ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
Direção: José Carlos Carvalho
18h30m - “O Livro dos Espíritos“
19h10m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h50m às 20h40m - “Revista Espírita - ano 1858”

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.
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ATIVIDADE

DIA

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Parábolas de Jesus: “Parábola da Pérola” (José Carlos Carvalho - CEE.CIT - Guapimirim)
19h - Aplicação de Passes e Irradiações
20h as 21h20m – Desobsessão (reunião privativa)

08

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Pedro, pescador de almas”
Expositora: Valéria Ventura (S.E.A.E. - Guapimirim)
19h - Aplicação de passes
19h40m as 22h - Cabine de Saúde (para ida à cabine: passar primeiro pelo atendimento fraterno.
Chegar entre as 16h15m / 16h40m e pegar ficha de atendimento)

15

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Pinga Fogo”
19h - Aplicação de Passes e Irradiações
20h às 21h20m - Educação Mediúnica: R.E. Jan/1858 – “Diferentes modos de comunicações”.
17h30m - Harmonização do Ambiente

22 18h - “Livro dos Espíritos”: 686 a 701 - Lei de reprodução
19h - Aplicação de passes
19h40m as 22h - Cabine de Saúde

17h30m - Harmonização do Ambiente

29 18h - “Livro dos Médiuns”: tema livre

19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 21h20m - Reunião Mediúnica (privativa)

8h30m às 17h

SIMPÓSIO:

“Revelações do Espírito André Luiz a respeito do Perispírito”
30 Inscrições prévias pelo email: irmaothomas@gmail.com

Entrada: 2 Kg alimentos não perecíveis
Chegar um pouco antes para a pegar o crachá e o material do Simpósio.

“LIMITES DA PACIÊNCIA”
(Marcos de Mario)

“PASSE COLETIVO

(Jacob Melo)
Será que a paciência tem algum limite? Você já pensou sobre isso? Muitas pessoas, depois de um “ataque
de nervos”, exclamam: Paciência tem limite! Vamos analisar isso com calma através da visão espírita da
vida. Somos criados por Deus para um único destino: a perfeição. E para que possamos chegar a esse
destino, Deus nos dota de potencialidades em germe que vamos desenvolvendo através das experiências
e aprendizados efetuados nas existências terrenas. Segundo as informações que encontramos em O Livro
dos Espíritos e analisadas por Allan Kardec, todos temos, a partir do ato da criação divina, duas grandes
áreas potenciais: a inteligência e o sentimento. É lógico pensar, então, que a paciência, por ser uma virtude,
se encontra, como as demais, em germe, em potência, na área sentimento. Se a paciência está conosco
desde que fomos criados, e ela é passível de desenvolvimento até a perfeição, então ela não tem limite!
Melhor compreendendo, podemos dizer que ela possui dois limites: um é temporário, e o outro é definitivo.
O limite temporário é aquele que está de acordo com o nosso grau de aperfeiçoamento, com o
desenvolvimento que já fizemos dessa virtude, então às vezes não suportamos a carga da vida e não
conseguimos mantê-la em ação. Mas como vamos desenvolvendo-a paulatinamente, chegaremos ao limite
máximo, definitivo, que é a perfeição, a mais completa paciência. É importante não estacionar. Nada de
dizer que chegou ao limite e não consegue mais. Toda virtude, e mais particularmente a paciência, pode ser
elevada a níveis bem superiores se nos esforçarmos, se acionarmos a força de vontade. Querer ser mais
paciente é muito importante E nada melhor que o dia a dia do lar, da família, na interação com os outros,
para exercitar e desenvolver a paciência, que é irmã da calma, da compreensão e da tolerância. Quantos
males evitaríamos se tivéssemos mais paciência! Bem, agora que você já sabe que paciência não tem limite,
e que a perfeição está lhe aguardando, vamos acelerar a vivência dessa virtude tão importante para termos
paz?
(Fonte: Jornal Correio Espírita – junho/18)
KARDEC; A HISTÓRIA POR TRÁS DO NOME - O filme acompanha a trajetória de Kardec desde o
período em que atuava como educador, passando pela investigação dos fenômenos, pelo processo de
codificação da doutrina espírita, até a publicação e repercussão de `O Livro dos Espíritos´. Excelente
trabalho. Vale lembrar que o filme é baseado em fatos reais mas não se trata de uma bibliografia.

Nasceu em 30 de julho de 1906, faleceu
em 5 de maio de 1994 (87 anos).
“Cego é aquele que não vê seu próximo
morrer de frio, de fome, de miséria. Surdo
é aquele que não tem tempo de ouvir um
desabafo de um amigo, ou o apelo de um
irmão”.
(Mario Quintana)

“... No coletivo há uma inversão que precisa ser sabida, entendida e praticada. O paciente agora é convidado
a ter uma postura ativa, ou seja: em vez de ficar aguardando que o benefício o alcance, ele deverá estar
aberto e em sintonia com todo o processo, buscando absorver, reter e manter em si toda a renovação
energética que está ao seu dispor, na condição de que ele o busque, o capte e dele se aproveite. Para isso,
os magnetizadores deverão igualmente estar preparados para um verdadeiro “despejar fluídico” no
ambiente, fluidos esses que se somarão aos sutis elementos trazidos e disponibilizados pelo mundo
espiritual. Trata-se de uma “doação em aberto” e quem melhor se beneficiará será quem absorver as
melhores “combinações fluídicas”, as quais serão realizadas a partir de como cada paciente se identificar
nessa captação – lei de atração e sintonia... É um momento especial, sublime mesmo. Os presentes são
devem se deixar penetrar pelos fluidos que envolvem o ambiente, já anteriormente preparado pelos Amigos
Espirituais... Com todos envolvidos em uma oração oriunda de sentimentos nobres, o público vai se
permitindo envolver naquela ambiência especial, captando energias refazentes, equilibrantes, curadoras e
se sintonizando com um padrão deveras sutil e profundo, o qual lhes permite como que abrirem todas as
comportas do corpo e da alma, inundando-se de uma inexcedível virtude de sublimes tons. ...em
consequência, muitos ali presentes sentem que já não mais precisam receber os passes individuais.
(Fonte: texto “ Passe Coletivo” – Jacob Melo. Jornal Correio Espírita nov/2015)

ARTE ESPÍRITA
Arte espírita é uma manifestação cultural dos espíritas que
se propõem a aliar os princípios e valores éticos e morais
do Espiritismo às manifestações artísticas em geral, por
meio da arte-educação, a serviço do bem e do belo.

(1896 - 1936)

A Arte Espírita traduz os postulados espíritas em seu conteúdo, na finalidade e na intenção que
inspirou o processo criativo e na nascente do coração que se propõe a servir. Allan Kardec – Obras
Póstumas “O Espiritismo irá depurar a arte que conhecemos e esta arte, depurada, será aquela
inspirada nos ensinamentos da Doutrina Espírita”. [...] Espírito Rossini – Obras Póstumas

