DIA DA CRIANÇA
A infância é a fase em que o espírito está mais acessível
às impressões que recebe. O espírito lentamente assume
o controle da organização fisiológica e o processo de
reencarnação não se completa de imediato ao
nascimento, ou seja, gradualmente ele vai se adaptando
ao mundo em que reencarnou, os hábitos bons ou maus
que adquirir, nesta fase, serão os que o nortearão por
toda a existência planetária. Lembra-nos Allan Kardec,
em o Livro dos Espíritos (questão 199 - a explicação e
questão 385), que a infância não é um estado normal de
inocência, o espírito já possui sua bagagem espiritual,
boa ou má, de existências anteriores. Durante o período
em que seus instintos se conservam adormecidos, a
criança é mais maleável, acessível aos conselhos da
experiência e dos que devam fazê-la progredir. Nessa
fase, é que se lhes pode reformar os caracteres e
reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs
aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas.
Além de sua origem espiritual, a criança possui
diversidades ligadas ao seu momento histórico, sócioeconômico, religioso, escolar e outros, que se refletem no
plano reencarnatório e orgânico, determinando e
modificando o comportamento. Na educação infantil o
Movimento Espírita conta com a Evangelização, que repassa a Doutrina Espírita, levando
às crianças a moral cristã de forma didática e sistemática...
Fonte:http://blogdadoutrinaespirita.blogspot.com.br/2010/10/crianca-uma-visaoespirita.html

ESTUDOS DAS
QUARTAS-FEIRAS
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) das 19h as 20h;
- Estudo do Livro “Diversidades de Carismas” Hermínio C. Miranda – das 20h as 21h.
Você pode frequentar os dois estudos ou apenas 1 deles.
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Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de “O Livro dos Espíritos: 251 a 256 - Percepções, sensações e sofrimentos dos
espíritos.
18h30m – Explanação do Evangelho”: XVIII – 1 e 2 – Parábola do festim de bodas
19h - Aplicação de passes / irradiação
19h50m – Cabine de saúde (publico) / irradiação (publico) / desobsessão (reunião privativa)

12

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Educação Mediúnica:
Teoria: 19h45m às 20h30m; Prática: 20h30m às 21h; Comentários: 21h às 21h30m
(A parte do estudo teórico é aberta ao público)
17h30m - Harmonização do Ambiente

19 18h - Aconteceu na Mídia: “Cirurgias Mediúnicas: nas mãos de Deus (Revista Superinteressante)”
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Reunião mediúnica (privativa)
SEMINÁRIO: “ATENDIMENTO FRATERNO”

20 (Inscrições na secretaria – favor trazer 1 kg de feijão no dia do curso)

26

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Fora da Caridade não há salvação”
Palestrante: Bruno Lourenço (C.E. Amor ao Próximo - Fragoso)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

DIA DA CRIANÇA
Vemos crianças como se fossem mais novas do que nós e idosos como se fossem
bem mais velhos. Arraigados ao materialismo, somos incapazes de perceber
crianças de 60 e idosos de 14. Nossa idade é a idade de nossa existência espiritual
associada ao aprendizado conquistado. Crianças há que aqui vieram, para auxiliar
seus pais por serem espíritos muito mais adiantados... (CIT)

CORPO E ALMA
(D.Villela - SEI – Janeiro 2012, nº 2208)

Espírito, incorpóreo, necessita de um intermediário apropriado para ligar-se a um corpo material,
quando encarnado, envoltório este chamado de perispírito. Acerca deste, acrescentaram os
benfeitores espirituais que se trata também de veículo organizado, composto por matéria em estado
mais sutil e cuja aparência é semelhante à do corpo físico, sendo, assim, percebido pelos médiuns
videntes, pois o Espírito, mesmo desencarnado, acha-se sempre revestido por seu perispírito, que é
chamado, por isso, de corpo espiritual.
A ligação periódica do Espírito com corpos materiais nas primeiras etapas de sua evolução tem por
objetivo facilitar o seu progresso ao enfrentar e resolver os problemas ligados à sua sobrevivência
(alimentação, segurança, etc.), que lhe desenvolvem a inteligência, bem como aqueles outros que
decorrem de sua convivência com individualidades diversas, que lhe aprimoram os sentimentos.
Sabemos, igualmente, que nessa caminhada jamais estamos sozinhos, sem orientação, pois a
Sabedoria Divina programa sempre a vinda ao plano físico de instrutores que não só apresentam
descobertas destinadas a melhorar as condições materiais de nossa existência mas, além disso,
propõem e divulgam, sobretudo pelo exemplo, padrões melhores de relacionamento, baseados na
fraternidade e no respeito ao próximo, que pouco a pouco são assimilados, integrando-se aos
costumes e às leis.
Conforme também esclarece a Doutrina Espírita, a necessidade da reencarnação cessa depois de
certo ponto, a partir do qual, conquanto prossiga em evolução, poderá o Espírito encarnar,
voluntariamente, em missões de auxílio aos seus irmãos menos amadurecidos. Ainda quanto a
esse processo, acrescentam os benfeitores espirituais que nos encontramos, na Terra, em fase
primitiva dele, utilizando-nos, por isso, de corpos grosseiros, compatíveis com o ambiente em que
vivemos, em sintonia, por outro lado, com nossas condições espirituais.
Em etapas mais avançadas e em decorrência da Lei de Progresso, a reencarnação em mundos
mais adiantados se dá em corpos sutis, que não impõem a seus usuários as mesmas limitações e
sofrimentos que os nossos. É interessante mencionar, por fim, referências doutrinárias posteriores à
Codificação nas quais se destaca o caráter essencialmente educativo do processo reencarnatório,
como nas duas seguintes:
“Os Globos são os grânulos variados do pó infinito do Universo. Todos os Espíritos Excelsos já
banharam os pés bordados de cicatrizes nesse pó inevitável e glorioso por onde se expande a
vida.” (livro “Seareiros de volta”, de Espíritos diversos, psicografado por Waldo Vieira, ed. FEB,
capítulo “Sol interior”, de José Marques Garcia).“Impulsionando-o ao progresso, cuja fatalidade
estabelece, elaborou (Deus), para o Espírito, o processo da reencarnação, a fim de que, através de
inúmeras etapas realize experiências evolutivas, desdobrando os germes que lhe dormem no
íntimo, até agigantar-se na perpétua glória do bem.” (“Filho de Deus”, de Joanna de Ângelis,
psicografado por Divaldo Pereira Franco, Leal Editora, capítulo “Amor de Deus”). Ou seja, como se
observa na conhecida síntese: “Nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente. Tal é
a lei.” “A Gênese” (capítulo 11, item 26).

Emocionante e reconfortante. Assim é o relato de Gabriel, um jovem
que desencarnou aos 20 anos, vítima de um acidente automobilístico.
Nesta obra, ele descreve minuciosamente sua passagem pelo coma, a
preparação para a doação de órgãos, sua chegada à Colônia Espiritual
e o encontro com pessoas queridas, assim como todo o processo de
adaptação no Plano Espiritual e os ensinamentos que recebeu para
enviar mensagens psicografadas à Terra. Esse livro mostra ainda
como o pensamento de amigos e familiares pode influenciar aquele
que está partindo.
Autor: Nilton Cesar Stuqui
Editora: InteLítera

Criança, como viestes e pra’que aqui estás? Achas mesmo que
este corpo tão franzino e delicado te transforma num ser angelical?
A angelitude está nos atos conquistados, na querência de crescer
com Jesus no coração.
Este ensino na tua idade, faz de teus pais alicerces desta tua
educação.
Responsáveis são, portanto, em te transformar as asneiras em bons
atos e as besteiras que fizestes não mais as farás.
Mas não esperes que eles te modifiquem por completo...
A ti, espírito, liberto do corpo pequenino, caberá, em tua vida,
aprender a respeitar o Evangelho querido que te haverá de ensinar
o caminho da verdadeira angelitude.
Só se seguires verás que a mudança se efetua em quem se dispõe
a tentar!
(Psicografado no momento da confecção deste informativo)

Passe, segundo o dicionário, significa ir de um lugar a outro, ir através, circular, transpor, atravessar,
mudar, por em circulação. Pensando em como atuar no momento EXATO da necessidade e ajudar o
maior numero de pessoas possíveis, colocamos em nosso site o PASSE VIRTUAL haja vista que nem
sempre a Casa Espírita está com suas portas abertas, e a dor, o desespero e o sofrimento não têm hora
certa para acontecer. Por crermos profundamente no socorro da espiritualidade assim que o individuo
consegue estabelecer a sintonia necessária, cremos também que será aí que o passe virtual conseguirá
dar sua contribuição abrindo as portas dos corações sofridos para deixar a luz entrar!
Sempre que precisar acesse o passe virtual em www.irthomas.com.br

