CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

PRECE DIFERENTE
Senhor!
Eu desejo Te fazer uma rogativa diferente. Todos
pedem pelos injustiçados, por aqueles que têm sede
e fome de justiça. Eu Te peço pelos que cometem
injustiças. Todos rogam pelas vítimas das drogas.
Eu Te rogo Senhor, por aqueles que distribuem as
drogas e com isso enriquecem. São criaturas
infelizes que ajuntam fortunas à custa de vidas
alheias, de lares destroçados. Logo mais, eles terão
que responder perante a Lei Divina por toda a
infelicidade que estão cultivando.
Muitos pedem pelos órfãos e pelas viúvas.
Eu Te rogo Senhor, por aqueles que deixaram as crianças sem pai e as mulheres sem marido,
porque todos os que espalham o mal, brevemente enfrentarão o julgamento da própria consciência.
Todos suplicam pelas mães que tiveram as vidas dos seus filhos ceifadas em plena juventude, pelo
braço da violência assassina. Pelas mães que choram a ausência dos filhos que eram toda a sua
alegria. Mas eu, Senhor, Te peço pelos corações das mães que têm seus filhos encerrados nas
prisões. Por aquelas que os receberam nos braços, os amamentaram e teceram mil sonhos de
ventura e os viram todos destroçados. Peço-te, Senhor, pelas mães que sofrem por ouvirem muitos
chamarem seus filhos de bandidos, de criminosos, de homens sem alma. Muitos suplicam pelos
que padecem fome. Eu Te suplico por aqueles que a provocam. Por aqueles que, tendo
abarrotados os celeiros, mantem as portas fechadas, esperando que o preço suba, que o mercado
fique melhor para poderem ganhar maiores somas em dinheiro. Todos pedem em favor dos que não
tem acesso aos medicamentos, aos hospitais, a exames e a um tratamento digno. Eu Te rogo por
todos aqueles que fazem das suas possibilidades de servir ao semelhante uma oportunidade de
conseguir ainda mais moedas para acrescentar nas suas contas bancárias. Muitos estendem
súplicas aos céus pelos idosos abandonados que vivem nos asilos, nas ruas, nas clínicas. Eu Te
suplico por aqueles que os abandonaram porque um dia colherão a exata medida do que estão
semeando na atualidade. Enfim, Senhor, enquanto todos rogam pelos infelizes e desgraçados, eu
Te rogo por aqueles que sorriem, mas apresentam o coração em chaga viva, por aqueles que
parecem ser vencedores no mundo, mas que trazem na intimidade a mensagem da frustração, do
desamor e da solidão. Eu Te peço Senhor, por todos os que se encontram no momento da
semeadura infeliz porque, na época da colheita, sofrerão imensamente por todos os espinhos que
terão de colher.
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 154 a 162 – Separação da alma e do corpo
18h30m- Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: Cap. XIII – 17 e 18 - 17 – A piedade
19h - Aplicação de passes e Irradiação
– Os órfãos
19h45m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação
16h - SESSÃO PIPOCA: “Compramos um Zoológico” - baseado em uma história real “mostra” como
a família de Mee comprou o falido Dartmoor Zoological Park, na Inglaterra, e o transformou em uma grande
atração turística. A história dos Mee foi contada, anteriormente, em quatro episódios, no documentário
Ben’s Zoo, do canal BBC2. É um exemplo de fé e determinação!
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Educação Mediúnica:
Teoria - 19h45m às 20h30m; Prática -20h30m às 21h; Comentários - 21h às 21h30m
17h30m - Harmonização do Ambiente
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: “Anjo Guardião – programa Transição Rede TV”
19h10m - Aplicação de Passes e Irradiação
20h às 21h- GE - 10ª reunião (reunião privativa)

28

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Falta de Amor”
Palestrante: Ricardo Moreira (Posto Científico de Caridade Bezerra de Menezes e Tibiriçá)
19h - Aplicação de passes e Irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

"Rogo a Deus como se esperasse tudo dEle, mas trabalho como
se esperasse tudo de mim”.
(Tomás de Aquino)

ATIVIDADE

9h às 16h30m – CURSO: “Noções Básicas para a formação de Esclarecedores”
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“Aquele que se instrui e esclarece é instrumento mais flexível na ação conjunta com a
espiritualidade; age na caridade e, consequentemente, cresce mais rapidamente” (C.I.T.)

SOBRE O ABORTO diz DIVALDO PEREIRA FRANCO...
A VISÃO MÉDICO-ESPÍRITA DO ABORTO
(Érika Silveira)

A especificidade de cada caso determina situações
absolutamente individuais no que se refere às
repercussões sofridas pelo espírito eliminado de seu corpo
em vias de estruturação. Se existe na ciência do espírito
uma regra fundamental que rege a lei de causa e efeito,
poderíamos enunciá-la assim: A reação da natureza
sempre se fará proporcional à intencionalidade da ação.
Isto é, jamais poderemos afirmar que um determinado ato levará inexoravelmente a uma exata
consequencia. Quando a responsabilidade maior da decisão coube aos encarnados, pai e ou mãe,
eximindo o espírito de participação voluntária no aborto, teremos um tipo de situação a ser
analisada. O espírito, quando de nível evolutivo mais expressivo, tem reações mais moderadas e
tolerantes. Muitas vezes seria ele alguém destinado a aproximar o casal, restabelecer a união ou,
mesmo no futuro, servir de amparo social ou efetivo aos membros da família. Lamentará a perda de
oportunidade de auxílio para aqueles que ama. Não se deixará envolver pelo ódio ou ressentimento,
mesmo que o ato do aborto o tenha feito sofrer física e psiquicamente. Em muitos casos, manterá
mesmo desencarnado, tanto quanto possível, o seu trabalho de indução mental positiva sobre a mãe
ou os cônjuges. Nas situações em que o espírito se encontrava em degraus mais baixos da escada
evolutiva, as reações se farão de forma mais descontrolada e, sobretudo, mais agressiva. Espíritos
destinados ao reencontro com aqueles a quem no passado foram ligados por liames desarmônicos,
ao se sentirem rejeitados, devolvem na idêntica moeda o amargo fel do ressentimento. Ao invés de
se sentirem recebidos com amor, sofrem o choque emocional da indiferença ou a dor da repulsa.
Ainda infantis na cronologia do desenvolvimento espiritual, passam a revidar com a perseguição aos
cônjuges ou outros envolvidos na consecução do ato abortivo. Em determinadas circunstâncias,
permanecem ligados ao chacra genésico materno, induzindo consciente ou inconscientemente a
profundos distúrbios ginecológicos aquela que fora destinada a ser sua mãe. Outros, pela
vampirização energética, tornam-se verdadeiros endoparasitas do organismo perispiritual, aderindo
ao chacra esplênico, sugando o fluido vital materno. As emanações maternas e paternas de
remorso, de culpa ou outras que determinam o estado psicológico depressivo, abrem caminho no
chacra coronário dos pais para a imantação magnética da obsessão de natureza intelectual. A
terapêutica espiritual, além da médica, reconduzirá todos os envolvidos ao equilíbrio, embora
freqüentemente venha a ser longa e trabalhosa. Há também espíritos que, pela recusa
sistematicamente determinada em reencarnar, para fugir de determinadas situações, romperam os
liames que os unia ao embrião. Estes terão seus débitos cármicos agravados e muitas vezes
encontrarão posteriores dificuldades em reencarnar, sendo atraídos a gestações inviáveis e a pais
necessitados de vivenciar a valorização da vida. No entanto, o grande remédio do tempo sempre
proporcionará o amadurecimento e a revisão de posturas que serão gradativamente mais
harmoniosas e, sobretudo, mais construtivas. Todos terão oportunidade de amar.

“...Lamento todo esses fatos, mas confio em Jesus que conduz a barca terrestre...Para nós, espíritas, a
vida começa no momento da fecundação e todo e qualquer procedimento que vise a interromper-lhe o
curso constitui atentado grave.

A LIÇÃO

Quando olho a imagem de Jesus,
não sei dizer como, mas sinto, no
mais profundo de minh’alma, que a
saudade invade o peito... Também
não sei dizer como ou porque, deste
mesmo peito saem, em tom alto e
firme, palavras de “eu te amo... eu
te amo demais...” Todo este
sentimento permeia-me e, assim,
vivo a saudade que um dia haverei
de resgatar. Um dia resgatarei...
E disto, não sei como sei...

(desconhecemos o autor)
Há muitos anos, quando eu trabalhava como voluntário em um
hospital, eu vim a conhecer uma menininha chamada Liz que
sofria de uma terrível e rara doença. A única chance de
recuperação para ela parecia ser através de uma transfusão de
sangue do irmão mais velho dela de apenas 5 anos que,
milagrosamente tinha sobrevivido a mesma doença e parecia
ter, então, desenvolvido anticorpos necessários para combatêla. O médico explicou toda a situação para o menino e
perguntou, então, se ele aceitava doar o sangue dele para a
irmã. Eu vi ele hesitar um pouco mas depois de uma profunda
respiração ele disse: "Tá certo, eu topo já que é para salvála....". À medida que a transfusão foi progredindo, ele estava
deitado na cama ao lado da cama da irmã e sorria, assim como
nós também, ao ver as bochechas dela voltarem a ter cor. De
repente, o sorriso dele desapareceu e ele empalideceu. Ele
olhou para o médico e perguntou com a voz trêmula: "Eu vou
começar a morrer logo, logo?" Por ser tão pequeno e novo, o
menino tinha interpretado mal as palavras do médico pois ele
pensou que teria que dar todo o sangue dele para salvar a
irmã!

“...ser médium no roteiro cristão é dar de si mesmo em nome do Divino Mestre, e foi Ele
que nos descerrou a realidade de que somente alcançam a vida verdadeira aqueles que
sabem perder a existência em favor de todos os que se constituem seus tutelados e
filhos de Deus na Terra”.
(Texto: Aos Médiuns - Autor Espiritual: Bezerra de Menezes - Medium: Chico Xavier)

Perdoar é o modo mais sublime de crescer
E pedir perdão é o modo mais sublime de
se levantar…

