“A IMENSA ALEGRIA DE SERVIR”
(Gabriela Mistral – poetisa chilena)

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

Toda natureza é um desejo de serviço.
Serve a nuvem, serve o vento, serve o sulco.
Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu.
Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu.
Onde houver uma tarefa que todos recusem, aceita-a tu.
Sê quem tira: a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades dos problemas.
Há a alegria de ser sincero e de ser justo.
Há, porém, mais do que isso, a imensa alegria de servir.
Como seria triste o mundo se tudo já estivesse feito, se não houvesse uma roseira para plantar,
uma iniciativa para lutar!
Não te seduzam as obras fáceis.
É belo fazer tudo que os outros se recusam a executar.
Não cometas, porém, o erro de pensar que só tem merecimento executar as grandes obras.
Há pequenos préstimos que são bons serviços:
Enfeitar uma mesa.
Arrumar uns livros.
Pentear uma criança.
Aquele é quem critica, este é quem destrói; sê tu quem serve.
Servir não é próprio dos seres inferiores: Deus, que nos dá fruto e luz, serve.
Poderia chamar-se: O Servidor.
E tem os Seus olhos fixos nas nossas mãos e pergunta-nos todos os dias: Serviste hoje?
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 320 a 325 – Comemoração dos Mortos. Funerais
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXI – 1 a 7 – Conhece-se a árvore pelo fruto –
Missão dos profetas – Prodígios dos falsos profetas – Não creais em todos os espíritos
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo:
Convidados do mês: Bruno Lourenço e Valeria Ventura
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)
17h30m - Harmonização do Ambiente

“O serviço a nós espera
Não se esquive, por favor.
O servir abre janelas
Que sempre amenizam a dor.

16 18h - Aconteceu na Mídia: “Casa mal assombrada no Rio Grande do Sul” (Reportagem)
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Reunião Mediúnica + Vivência vibratória - ME (reunião privativa)

Sê tranquilo na atitude
Sê humilde no agir
Pois assim, solicitude
Terás sempre em teu porvir.”
ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) das 19h às 20h;
- Estudo do Livro “Diversidades de Carismas” Hermínio C. Miranda – das 20h às 21h.

Você pode frequentar os dois estudos ou

23

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Livro dos Médiuns: “tema livre”
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h– Desobsessão (reunião privativa)

30

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: "O BEM EO MAL"
Palestrante: Doris Gandres (CCE Deolindo Amorim)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h30m - Reunião de Equipe (reunião privativa)

“O homem é mais o que colhe do que o que planta, pois é só na colheita que se
poderá ver o resultado do seu plantio”. (Casa do Irmão Thomás)

“A MISSÃO DOS PAIS”
(O livro dos Espíritos, Allan Kardec)
582 - Pode se considerar como missão a paternidade?
"É, sem dúvida, uma missão, e é ao mesmo tempo um dever
muito grande que obriga mais que o homem pensa sua
responsabilidade diante do futuro. Deus colocou a criança sob a
tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do
bem, e facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e
delicado que a torna acessível a todas as influências.
Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores de seu pomar e as fazer produzir bons
frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Se esse fracassa por erro deles, carregarão a pena e
os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, porque não fizeram o que deles
dependia para seu adiantamento no caminho do bem".
A paternidade, segundo o espiritismo, significa receber preciosos talentos, que conforme o ensino
da Parábola dos Talentos encontrada em O Evangelho de Mateus (25:14-29), devem ser
movimentados com inteligência para que produzam os juros devidos, ou seja, o adiantamento
daqueles por cuja educação nós tenhamos sido responsáveis, é o momento de transição em que o
homem deixa de ser filho para ser pai, com responsabilidades com um outro ser.

"Para crer não basta ver,
é necessário, sobretudo,
compreender."
Allan Kardec - "O Evangelho Segundo o Espiritismo"

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

CASA OU LAR?

(Fonte: Jornal mundo Maior )

O que será mais importante: uma casa ou um lar? Existe grande preocupação
com a casa. São importantes o estilo, o tamanho, os móveis e, claro, cada
coisa no seu lugar. Enquanto não se tem filhos, quase tudo vai bem, mas
depois, começa a se tornar difícil se ter uma casa bem arrumada. O que será
mais importante: uma casa ou um lar? Existe grande preocupação com a
casa. São importantes o estilo, o tamanho, os móveis e, claro, cada coisa no
seu lugar. Enquanto não se tem filhos, quase tudo vai bem, mas depois,
começa a se tornar difícil se ter uma casa bem arrumada.
Alguns pais ocultam brinquedos das crianças, porque elas fazem bagunça demais. Esquecem que,
quando se tornarem adultas, elas não necessitarão mais de brinquedos. Um dia, um pai, depois de ouvir o
estardalhaço da esposa sobre o estado de sua casa, perguntou: Afinal, o que você quer: uma casa ou um
lar? As palavras soaram como uma bomba. Ele tinha razão. Os olhos dela se voltaram para um quadro
que se encontrava na parede da sala. O quadro mostrava uma antiga roda de vagão de trem, encostada
em um pilar, prestes a apodrecer. O mato ameaçava tomar conta das flores silvestres que cresciam perto
de sua base. No topo do pilar, havia uma velha caixa de correspondência amassada, cuja porta
sustentava-se no lugar apenas por uma dobradiça enferrujada. Dentro, protegidos em seu ninho de
galhos secos, quatro filhotes aguardavam a refeição. A cautelosa mãe estava empoleirada no galho de
um arbusto retorcido, que sobressaía do outro lado da abertura da caixa. Ela havia escolhido o local do
ninho com muito cuidado. Ali, seus filhotes estariam protegidos do sol e da chuva, enquanto ela e seu
companheiro procuravam comida. A pequenina ave não estava preocupada com o que seus vizinhos
poderiam pensar ou se seu ninho passaria pelo teste de controle de qualidade. A mensagem da pintura
era muito simples: a casa não faz o lar. O lar é construção da família. É produto do carinho e do amor.
Resultado do saber eleger prioridades. Assim, quando você tiver que escolher entre uma casa totalmente
limpa e arrumada e as necessidades de sua família, pense um pouco. Se sua filha a convidar para sair
com ela e você tiver roupas para lavar, pense que sempre haverá roupas sujas, mas um dia aquela
garotinha vai parar de chamar você para sair com ela. Se seu filho o convidar para jogar bola e você
estiver pensando em colocar em ordem a sua biblioteca, pense que os livros continuarão sempre
necessitando de ordem e limpeza, mas o seu garotinho crescerá e deixará de buscar você para chutar
bola com ele. Naturalmente, você não dará todo o seu tempo aos seus filhos, mas terá o bom senso para
administrá-lo bem, a fim de eleger o que seja mais importante.
***************************
Mantenha a casa em ordem, mas não se esqueça de colocar flores de ternura nos vasos do seu lar, e de
regá-las com a água da paciência.
Quando descobrir rabiscos nas paredes, peça a seus filhos que os limpem, mas antes admire o arco-íris
que eles pintaram.
Quando aparecerem marcas de dedos nas janelas, providencie a limpeza, mas antes fotografe todos os
dedinhos com a câmara do seu coração para sempre os lembrar.
E quando descobrir brinquedos quebrados agradeça a Deus, que sejam somente brinquedos e não os
corações amados dos seus filhos, joias preciosas da sua existência.

