22 de setembro: Dia de Teatro
Promoção: Casa do Irmão Thomás

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

“MUITO ALÉM DA JANELA”

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

Um espetáculo leve, divertido, mas com um
objetivo muito importante: ilustrar o que de fato
está acontecendo com a Terra no período de
grandes mudanças que estamos vivendo.
CONVITES A VENDA : Casa do Irmão Thomás
(Guapimirim), SEAE (Guapimirim), 13º CEU
(Teresópolis).

www.irthomas.com.br

Fundação Jurídica em 07 de março de 1998 - Em atividade desde 1996.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000

DIA

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 as coisas como são...- 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...

"Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem.”
(Chico Xavier)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h - Aplicação de passes e irradiação
19h50m – Cabine de saúde (publico) / irradiação (publico) / desobsessão (reunião privativa)

14

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de “O Livro dos Espíritos: 247 a 250 - Percepções, sensações e sofrimentos
dos espíritos
18h30m – Explanação do Evangelho”: XVII – 11 - Cuidar do corpo e do espírito
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)

UM DOS MAIS BELOS TRAJES DA ALMA

(O ministério, pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de
Divaldo Pereira Franco, ed. Leal)

ATIVIDADE

17h30m - Harmonização do Ambiente

21 18h - Aconteceu na Mídia: Tema livre

19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h – Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - TEATRO: “MUITO ALÉM DA JANELA” (convites na secretaria, na SEAE e no 13ºCEU).

22 Endereço da atividade: Rua da Maçonaria 09 – Vale do Jequitibá – Guapimirim – RJ.

28

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Video: “Doença, caminho para a Cura” – Adão Nonato (Psicólogo, Psicanalista, Advogado.
Há muitos anos, um dedicado pesquisador da vida e dos fatos que cercaram o Ser mais importante
da história da Humanidade:Jesus. - Fundador do Instituto Fraternal de Laborterapia, entidade criada
há 42 anos empenhada na tarefa da recuperação de dependentes químicos e apoio aos familiares.
- Orador espírita atuando em diversas instituições, dentro e fora do Estado de São Paulo,
ministrando palestras, seminários e cursos sobre diversos temas.
19h - Aplicação de passes / irradiação
20h às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

“Um homem não é aquilo o que quer: ele é aquilo que é.
Portanto, não se esforce em querer, esforce-se em ser” (CIT)

FAMÍLIA
(D.Villela)
No mundo animal, em seus estágios mais simples, não ocorre convivência entre genitores e
descendentes: insetos nascem prontos para a sua existência que, geralmente, é curta, e as
tartarugas marinhas enterram os ovos fecundados na areia, dos quais, após cerca de 60 dias,
saem as crias que se encaminham instintivamente para o mar... Aves e mamíferos alimentam e
protegem os filhos até que estes possam cuidar de si, quando se desligam completamente
deles. Para o homem é diferente a situação, porque ele surge em meio a uma sociedade
organizada e no seio de uma família, junto da qual, num período de vários anos, se dará seu
desenvolvimento físico, intelectual e moral com aquisição da independência de escolha,
precisando, assim, aprender a usar sua liberdade. Os animais não “erram”, pois têm seu
comportamento governado pelo instinto, agindo os da mesma espécie de forma sempre
semelhante, enquanto o ser humano é único e sua vida se desenvolve em comunidades
complexas e mutáveis, em constante relacionamento com pessoas que pensam, sentem e
agem de forma diferente da sua com a consequente necessidade de utilizar sua liberdade
respeitando a liberdade e os interesses alheios. A família entre os homens cumpre papel
diferente daquele observado junto aos irracionais, aos quais ela assegura exclusivamente a
vida física. Em nosso caso é no círculo familiar que nos capacitamos para viver
proveitosamente em comunidades maiores, pois no relacionamento muito mais próximo no
grupo doméstico nos habituamos a conviver diariamente com diferenças de percepção,
aspirações e maturidade. Apesar da extrema variabilidade, no espaço e no tempo, quanto às
suas formas de organização, a família é sempre o espaço privilegiado de acolhimento, proteção
e fortalecimento e nela formamos vínculos de pertencimento indispensáveis à nossa segurança
emocional. A Doutrina Espírita acrescenta uma informação relevante para o estudo da família
que é a sua dimensão espiritual, esclarecendo que no lar de hoje encontram-se habitualmente
pessoas que já se conheceram no passado, não raro, igualmente vinculadas pela
consanguinidade, e que voltam a reunir-se para a continuidade do progresso. Considerando os
múltiplos fatores que influenciam a vida familiar e a conduta individual, entendemos a
observação do orientador espiritual Emmanuel, no capítulo 67 do livro “Religião dos Espíritos”,
psicografado por Chico Xavier, quando, ao comentar o materialismo, destaca a impropriedade
de se estabelecerem parâmetros para o ser humano “tomando por alicerce o comportamento
de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas.” A família terrena não é, habitualmente, a
reunião de espíritos afins e equilibrados que nela desfrutam de convivência harmoniosa e feliz;
longe disso, pois, dada a nossa situação espiritual, nos grupamentos familiares defrontamos,
não raro, aversões e conflitos que provêm de nosso passado e para cuja superação voltamos a
nos aproximar, beneficiados, agora, pelo esquecimento temporários dos deslizes que deram
causa às dificuldades atuais. E, na orientação religiosa em geral, e particularmente na
espiritista, encontraremos sempre os recursos hábeis para o enfrentamento e superação de tais
desafios que, além do mais, nunca estarão acima de nossas possibilidades para solucioná-los
à luz do bem.
“O Livro dos Espíritos” (questões 773 e 774)

Com uma linguagem simples e objetiva, o autor José Carlos Leal apresenta
neste romance as verdades ocultas do "outro lado da vida", desfazendo à luz
da Doutrina Espírita as ilusões que permeiam a vida além-túmulo. Evidencia
que a reforma moral do espírito deve iniciar-se no momento presente, uma vez
que o futuro, seja aqui ou depois da morte, depende da maneira como o
espírito se comporta na atual existência, através de suas escolhas, gestos, atos
e atitudes. Do mesmo autor de Jung - Na Fronteira do Espírito e José de
Arimatéia.
Editora: CELD

“Por mais difícil que pareça ser o problema, nosso amigo espiritual sempre nos ajuda a encontrar a
melhor solução. Infelizmente a nossa dificuldade está em abrir os olhos e ver o recado no painel da
vida.” (CIT – Casa do Irmão Thomás)
(CIT – Casa do Irmão Thomás)
SIRVAMOS SEMPRE
(Ivone Molinaro Ghiggino)

“...Não nos iludamos: todos os homens podem e devem servir.
E se tivermos dúvidas quanto a como fazê-lo, recordemos: “Pelo
auxílio que recebes, conheces, perfeitamente, o auxílio que
podes prestar.” (Emmanuel, “Seara dos Médiuns”, cap. 51).
Confiemos em que, se quisermos (uso do nosso livre-arbítrio),
encontraremos em nós a energia necessária para termos “olhos
de ver e ouvidos de ouvir”, identificando as carências dos que palmilham ao nosso lado a estrada da vida,
buscando então estender-lhes nossas mãos e nosso coração, auxiliando-os na superação necessária e
mostrando-lhes, com nosso exemplo, e seguindo o modelo de Jesus, que a vida é dádiva divina e que
servir por amor é realmente fazer luz!”...
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

“Queixas, mágoas, desentendimentos, falta de perdão e de confiança são golpes em você mesmo.”
(Livrinho de Mensagens - Centro Espírita Verdade e Luz)

