CHICO XAVIER

P
CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 02 de
abril de 1910.
Nome de batismo: Francisco de Paula Cândido
Substituído pelo nome paterno de “Francisco Cândido
Xavier” logo que psicografou os primeiros livros,
mudança oficializada em abril de 1966.

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

Homenagens e premiações: Busto do médium na Praça Chico Xavier, em sua cidade natal, Pedro
Leopoldo. Ao longo de sua vida, Chico Xavier recebeu o titulo de cidadão honorário de mais de cem
cidades brasileiras, inclusive as principais.
Foi homenageado em filmes e documentários como Chico Xavier - O Filme, As Mães de Chico
Xavier e 100 Anos Com Chico Xavier - Gratidão e Homenagem.
Cantores como Roberto Carlos, Gilberto Gil, Fábio Júnior, Moacir Franco, Nando Cordel e Vanusa
compuseram músicas em sua homenagem.
Em 1981 e 1982 Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo havido uma mobilização
de cerca de dois milhões de pessoas que deram suas assinaturas em todo Brasil e em
organizações de 29 países pedindo o Nobel da Paz para ele.
Em 1999, o Governo de Minas Gerais instituiu a "Comenda da Paz Chico Xavier", condecoração
que é outorgada anualmente a pessoas físicas ou jurídicas que trabalham pela paz e pelo bem
estar social.
Em 2000, Chico Xavier foi eleito o "Mineiro do século XX", seguido por Santos Dumont e Juscelino
Kubitschek, em um concurso popular realizado pela Rede Globo Minas, tendo vencido com 704.030
votos.
Após Chico Xavier falecer, a casa onde ele morou entre 1948 e 1959 e a casa em que ele morou
entre 1959 e 2002 foram transformadas em museus sem fins lucrativos em referência a sua vida e
obra; e o interior da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, local onde ele trabalhou como datilógrafo
entre 1930 e o final dos anos 50, também foi transformado em um memorial em sua homenagem.
Em 2006, em uma votação popular promovida pela Revista Época, ele foi eleito o "O Maior
Brasileiro da História".
Em 2009, a Lei nº 12.065 deu o nome “Chico Xavier” ao trecho da rodovia BR 050, entre a divisa
dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e a divisa dos municípios de Uberaba com Uberlândia.
Em 2010, o Correio Brasileiro lançou o selo e o cartão postal comemorativo em homenagem ao
centenário do médium.
No mesmo ano, a Casa da Moeda do Brasil lançou a "Medalha Comemorativa do Centenário de
Chico Xavier".
ESTUDOS DAS QUARTAS-FEIRAS
Em Outubro de 2012, no programa O Maior Brasileiro de Todos os Tempos, transmitido pelo SBT,
Chico foi eleito, por voto popular, como "O Maior Brasileiro de Todos os Tempos". Na semifinal do
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) - das 19h às 20h;
programa, disputou com Ayrton Senna, venceu com 63,8% dos votos. Na final do programa, Chico
- Estudo
doIsabel,
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Miranda
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memorial em homenagem a ele na cidade.

Você pode frequentar os dois estudos ou apenas um deles.

Fundação Jurídica em 07 de março de 1998 - Em atividade desde 1996.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000
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Ano 16 - abril / 2014 – nº 179

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h -“O Livro dos Espíritos”: 282 a 290 - A relação no além-túmulo
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XIX – 7 a 10 – Fé religiosa - Parábola da figueira
19h - Aplicação de passes e irradiação
que secou.
20h – Cabine de Saúde

06 9h às 16h30m - CURSO PARA FORMAÇÃO DE PASSISTAS

12

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo:
Convidado do mês: Marcus de Mario
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h30m - Educação Mediúnica:
Teoria: 20h às 20h50m; Prática: 20h50m às 21h10m; Comentários: 21h10m às 21h30m.
(A parte do estudo teórico é aberta ao público)

19

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: Tema Livre
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Reunião Mediúnica (reunião privativa)

26

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Conhecimento dos Espíritos - LE questões 239 à 244”
Palestrante: Braz Reginaldo (Centro Espírita Euripedes Barsanulfo
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h– Desobsessão (reunião privativa)

Porque os médicos hoje acreditam que a fé cura?

Forças Psíquicas no Passe
(Manoel Philomeno de Miranda (espírito)

...Quem, portanto, deseje contribuir na terapia socorrista mediante os passes, despreocupe-se das
fórmulas e das aparências, perfeitamente dispensáveis, para cuidar dos recursos morais, espirituais
que devem ser desenvolvidos em si mesmo.
Na terapia pelos passes, torna-se imprescindível a sintonia do doador com o passivo, a

receptividade do paciente em relação ao agente, sem o que, os resultados se tornam
iníquos, quando não decepcionantes.
A pedra que não tem poros, após milênios mergulhada no oceano, ao ser partida apresentase seca no seu interior.
Ame-se e cure-se, quem deseje participar da solidariedade humana, no ministério do
socorro aos enfermos, a fim de melhor ajudar.
Exteriorize o amor e anele firmemente pela saúde do próximo, deixando-se penetrar pela
energia divina de que se fará instrumento e, exteriorizando-a com a sua própria vibração,
atenda os irmãos enfraquecidos na luta, caídos na jornada, desorganizados nas paisagens
do equilíbrio.
A terapia pelos passes é doação de amor e de saúde pessoal...
Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 11/11/92, no Centro Espírita
Caminho da Redenção, em Salvador - BA.

Centenas de estudos e pesquisas documentam a ligação
entre fé e saúde. Entre os efeitos positivos da devoção
figuram:
Vida mais longa: Uma pesquisa realizada nos Estados
Unidos com 21 mil pessoas, entre 1987 e 1995, constatou
uma diferença de sete anos na expectativa de vida entre
aquelas que nunca frequentam cultos religiosos e as que
os frequentam mais de uma vez por semana.
Bem-estar geral: Em uma pesquisa co-dirigida pelo
epidemiologista Jeff Levin, autor de “God, faith, and health”
(Deus, fé e saúde), idosos que se consideravam religiosos
tiveram menos problemas de saúde do que os não
religiosos.
Melhor recuperação: Pacientes confortados pela fé apresentaram probabilidades três vezes maior de
sobrevivência após cirurgias cardíacas abertas, segundo estudo de 1995 da Faculdade de Medicina
de Dartmouth.
Batimentos mais firmes: Em um estudo feito na Índia, em 1997, os participantes, em sua maioria
hindus, que rezavam regularmente tinham 70% menos chance de sofrer de doença coronariana.
Pressão mais baixa:. Em um estudo de 1989 realizado com 400 homens, pesquisadores da Duke
University observaram um significativo efeito protetor contra a pressão alta entre aqueles que
consideravam a religião muito importante e freqüentavam a igreja.
Boa saúde mental: Frequentar locais de devoção tem relação com taxas menores de depressão e
ansiedade, segundo uma pesquisa de 1999 da Duke University, que incluiu quase 4 mil idosos.
Menos estresse: Pessoas sob estresse apresentam aumento da pressão arterial e das frequências
cardíaca e respiratória, reduzindo a imunidade, segundo o Dr. Herbert Benson, de Harvard, autor de
“A resposta do relaxamento”. Ele constatou, em várias pesquisas, que tanto a meditação como a
oração, o tai chi chuan e a ioga provocam uma reação oposta ao estresse.

(Jornal Mundo Espírita de Agosto de 2001).

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

Não desista quando ainda é capaz de um esforço a mais. Nada termina até o momento em que
se deixa de tentar. Não tema admitir que não é perfeito.
**********************************************************
Quantas pessoas dizem que querem ser úteis aos outros! Mas os bons sentimentos e as boas
intenções não bastam. Quem quer ajudar os outros, deve tornar-se um condutor da vida divina e,
para esse objetivo, deve livrar-se de tudo o que nele pode atrair forças obscuras.

