CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ

“DIA DA CARIDADE”

Dia 19 de Julho é o dia da CARIDADE mas, perguntamos nós, cristãos que somos:
Há dia especial para cumprirmos o Evangelho de Jesus?
SAIBA DIVIDIR, DOE ALIMENTOS, ROUPAS, ACESSÓRIOS E, O MAIS IMPORTANTE....
DOE SEU TEMPO!

“INVEJA”

Fundação Jurídica em 07 de março de 1996.
Utilidade Publica, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000
Adeso à FEB/13º CEU - CNPJ 02.688.795/0001-06.
Tel.: (21) 9286.79.51
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“SOBERBA”

Na relva verdejante, uma violeta colorida
exalava seu perfume. Um animal invejoso,
que por ali passava, a ameaçou: “Vou te
esmagar e acabar com a tua beleza.”
Ela não se perturbou e respondeu: “Se me
esmagares, eu te abençoarei com o meu
perfume e viverei impregnada em ti.”

A vela mal foi acesa, tremeluziu e, embora
espalhando fraca luminosidade, espancou
as trevas próximas. Orgulhosa, passou a
se gabar de ter vencido a sombra. Uma
estrela de primeira grandeza, fulgurando
no infinito, prosseguiu espalhando a sua
intensa luz, sem nada comentar.
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17h30m - Harmonização do ambiente
18h - PALESTRA: “SERES ELEMENTARES” (Eliana Gaudenzi - CEE.CIT)
19h - Aplicação de passes e irradiação
19h45m - Educação Mediunica:
Teoria - 19h45m as 20h30m; Pratica - 20h30m às 21h; Comentários - 21h as 21h30m

09

17h30m - Harmonização do ambiente
18h - PINGA FOGO
19h10 - Aplicação de Passes e irradiação
19h45m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação

10

16h - SESSÃO PIPOCA: “Amor Além da Vida” (Robin Willis)

16

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “ O Livro dos Mediuns” - Aparições de Espíritos de pessoas vivas.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - GUERRA DOS ESCRAVOS - 3ª reunião (reunião privativa)

23

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - ACONTECEU NA MIDIA – Tema: "A vida e a obra do medium Francisco Lorenz"
Mediunidade de efeitos físicos: O vídeo reconstitui cenas marcantes do médium Francisco Lorenz, como
a ocasião em Porto Alegre quando ele fez sementes germinarem na sua mão, durante uma reunião.
19h15m - Aplicação de passes e irradiação
19h45m - Educação Mediunica:
Teoria - 19h45m as 20h30m; Pratica - 20h30m às 21h; Comentários - 21h as 21h30m

24

ALMOÇO FRATERNO
Inicio às 12h30m

30

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de "O livro dos Espíritos": 76 a 83 - Origem e natureza dos Espiritos
18h30m - Explanação de "O Evangelho Segundo o Espiritismo":
- Cap. XII - 7 e 8 - Se alguém vos bater na face direita apresentai-lhe também a outra.
19h45m - Desobsessão (reunião privativa)

“CONSELHO”
O orgulho e a soberba são sempre ilusórios. Fenecem como a erva no campo, ante a
canícula insistente. A humildade, por sua vez, permanece e felicita. Sê tu aquele cuja
importância ninguém nota. Mas, quando se faz ausente, de imediato tem sua ausência
percebida. Cumpre, assim, com o teu dever. E, não te preocupes com a presunção dos que
estão enganados; daqueles que acreditam que são as criaturas mais importantes da terra.
Continua a agir no bem, a servir sempre. Age com inteireza e nunca passarás, mesmo que a
morte te arrebate ou te ausentes para outras paragens, por alongado tempo.

ATIVIDADE

JESUS E OS DIAS DE HOJE
(Redação do Momento Espírita - 01.07.2011)
Aqueles dias, nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus, pelas terras da
Palestina, eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais,
dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se
constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e
com o aspecto social era a tônica, nos relacionamentos, principalmente nas classes mais
abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda
somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus.... Os dramas vivenciados há
mais de dois mil anos, na intimidade daquele povo, se assemelham muito aos desafios
emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele
falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos, utilizava de
analogias e comparações que pudessem ser compreendidas, pelas gentes simples. Não
obstante, Seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não Se preocupava com as
coisas do mundo. Ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-Se com os valores
temporais, era, por excelência, o Sábio dos valores da alma, que os conhecia em
profundidade. Assim, Seus conceitos atravessaram os séculos chegando até nós com
atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são
doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e
necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e
fé em Deus. Serve-Se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam e dos
lírios do campo, que não tecem, nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar da
Providência Divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo
ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se
abram. Nestes dias onde, muitas vezes, nos colocamos como omissos e descomprometidos
com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da Terra. E o sal deve
atender à sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o
descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos
fazê-la brilhar em nós, através das boas obras que somos capazes de executar. Nestes dias
onde o “ter” costuma sobrepujar o “ser”, onde a cobiça e o comprar são as grandes
sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e
a corrosão consomem. E mais: que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os
conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores
que registra a Humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionados
e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como Modelo e Guia. É
Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da
atualidade, para que Sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que
nos aguarda, após a tempestade.

Dora Incontri analisa, aqui, a personalidade do codificador do
espiritismo, o contexto em que atuou e sua produção intelectual,
fazendo conexões e paralelos com outras correntes de pensamento. De
maneira lúcida, clara e, ao mesmo tempo, apaixonante, defende a idéia
de que o espiritismo ainda está longe de ter sido compreendido. O valor
científico, social, religioso e, em todos os campos, revolucionário, do
pensamento espírita se oculta na simplicidade didática da linguagem de
Kardec. A abordagem cultural, pedagógica e histórica da doutrina
espírita feita pela jornalista, escritora e educadora Dora Incontri, sem
dúvida, traz novas e importantes reflexões sobre o papel que o
espiritismo poderá representar no terceiro milênio.
Preço: 19,00
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UM DOS MAIS BELOS TRAJES DA ALMA
(Redação do Momento Espírita, com base em conto
de autoria Desconhecida - 01.07.2011)

“O médico conversa descontraído com o enfermeiro e o motorista da ambulância, quando uma
senhora elegante chega, e de forma ríspida, pergunta: - Vocês sabem onde está o médico do
hospital? Com tranquilidade, o médico responde: - Boa tarde, senhora! Em que posso ser útil?
Impaciente, a mulher indaga: - Será que o senhor é surdo? Não ouviu que estou procurando pelo
médico? Mantendo-se calmo, contesta ele: - Senhora, o médico sou eu. Em que posso ajudá-la? Como? O senhor? Com esta roupa? - Ah, senhora! Desculpe-me! Pensei que a senhora estivesse
procurando um médico e não uma vestimenta. - Oh! Desculpe doutor! Boa tarde! É que, vestido
assim, o senhor nem parece um médico. - Veja bem como são as coisas - diz o médico - As
vestes parecem não dizer muitas coisas mesmo. Quando a vi chegando, tão bem vestida, tão
elegante, pensei que a senhora fosse sorrir educadamente para todos, e depois daria um
simpaticíssimo "Boa tarde!" Como se vê, as roupas nem sempre dizem muito.”
Educação que, no exemplo em questão, significa cordialidade, polidez, trato adequado para com as
pessoas. São tantos ainda no mundo que não têm tato algum no tratamento para com os outros! Sofrem e

fazem os outros sofrerem com isso. Parece que vivem sempre à beira de um ataque de nervos,
centrados apenas em si, em suas necessidades urgentes e mais nada. O mundo gira ao seu
redor e para lhes servir. Os outros parecem viver num mundo à parte, menos importante que o
seu. Esses tais “modos” vêm da infância, claro, em primeiro lugar. Dos exemplos recebidos da
família em anos e anos de convivência. Mas também precisam vir da compreensão do ser
humano, entendendo todos como seus irmãos. Quem planta sorrisos e gentileza recebe alegria e
gratidão, e vê muitas portas da vida se abrindo naturalmente, através da força estupenda da
bondade. Ser fraterno, em todas as ocasiões, é vestir-se com este que é um dos mais belos trajes
da alma: a educação.

