ESPIRITISMO
O Espiritismo é uma doutrina de cunho científico-filosófico, estabelecida no século
XIX, por Hippolyte Leon Denizard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec.
Diferentemente do que se imagina Kardec não foi algum tipo de místico ou
excêntrico que sempre se dedicou ao mundo imaterial. Grande parte de sua vida
foi dedicada às aulas ministradas na escola gerenciada por Johann Pestalozzi.
Suas primeiras experimentações com o mundo dos espíritos aconteceram durante
seus estudos envolvendo o magnetismo. Foi nesse período em que realizou as
sessões de “mesas girantes”, onde acontecia a movimentação de objetos sem
algum tipo de intervenção perceptível. O interesse por esses fenômenos
aprofundou seu interesse pelo mundo dos desencarnados, dando origem à obra “O
Livro dos Espíritos”. O livro, que hoje fundamenta os ensinamentos do espiritismo,
foi o primeiro passo de uma vida inteiramente dedicada ao conhecimento e à
explicação dos fenômenos espíritas. Allan Kardec foi fortemente influenciado pelo
cientificismo e o pensamento evolucionista. De fato, sua ação doutrinária
estabelece no espírita uma relação na qual o homem pode e deve compreender,
por meio da razão e do diálogo, os fenômenos que outras religiões assumem de
maneira misteriosa e resignada. (www.brasilescola.com/religiao/espiritismo.htm)
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 274 a 281 - A relação no além-túmulo
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XIX – 1 a 6 – Poder da Fé
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m – Cabine
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h – Educação Mediúnica:
Teoria: 20h10m às 20h50m; Prática: 20h50m às 21h20m; Comentários: 21h20m às 21h30m.
18h - Harmonização do Ambiente

15 18h30m - Aconteceu na Mídia: Tema Livre

ESTUDOS DAS
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 apenas um deles.

“As atividades de um Centro Espírita devem refletir as
duas recomendações essenciais do capítulo 6, item 5,
de “O Evangelho segundo o Espiritismo”: amor e
instrução. Evidentemente que essas atividades
abrangem os dois planos da vida. Acrescentamos que,
para o êxito do trabalho e proteção contra as investidas
da espiritualidade inferior, devemos manter a
disciplina, evitar os personalismos e o imobilismo.”
(D.Villela - SEI – Serviço Espírita de Informação)
“Seja qual for o momento difícil que estejas vivendo ou que
venhas a viver, busca no amor de Deus o reforço espiritual
de que necessites; grita por socorro do modo como
souberes e puderes; procura a ajuda que te seja possível,
ajuda médica, psicológica ou espiritual, mas não te deixes
invadir pelos apelos de autodestruição que irrompem de seu
mundo íntimo. “ (SEI – Serviço Espírita de Informação)

19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h10m – Reunião mediúnica (privativa)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m – Palestra: “O Espiritismo na Atualidade”
Palestrante: Valéria Ventura (CIT e SEAE)
22
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h10m às 21h – Desobsessão (reunião privativa)

23 17h - SESSÃO PIPOCA

14 de Fevereiro: dia da Amizade!
“Para conseguir a amizade de uma
pessoa digna é preciso desenvolver em
nós mesmos as qualidades que naquela
admiramos.”
(Sócrates)

No mês de Fevereiro a livraria da Casa do Irmão Thomás
ainda oferece um super desconto nas obras da
Codificação. Março não tem mais! Aproveite!

Um Hospital Invisível
(Frederico Guilherme Kremer)

... Fui conversar com ele reservadamente e tive a oportunidade de escutar e refletir o relato
que resumimos a seguir: - “Kremer, disse ele, quando entrei em coma induzido, acordei num
quarto de hospital que tinha uma janela ao lado da cama. Eu olhava através dela e parecia
estar num hospital suspenso, acima de região que me pareceu ser o Recreio dos
Bandeirantes, o que me surpreendeu. Fui atendido, diariamente, por um médico que, após
me examinar, perguntava, enigmaticamente e insistentemente, se eu sabia onde estava. Eu
fui internado num hospital na Barra da Tijuca, onde resido, bairro contíguo ao Recreio, e
sempre respondia que sim, às vezes até irritadamente, pois imaginava que era um teste para
avaliar as minhas condições mentais. Sorrindo, ele sempre respondia que eu estava no
Recreio. Este hospital me pareceu ter um movimento de pessoas muito grande. Os quartos
circundavam uma espécie de auditório para os visitantes. Um dia recebi as visitas de minha
esposa e de minha mãe encarnadas, acompanhadas de um tio já desencarnado. Minha
mãe, ansiosa, queria que eu retornasse logo, mas meu tio falava que não era o momento.
Lembro-me que um dia perguntei para a enfermeira que remédio eles estavam injetando na
minha veia, como se fosse um soro. Ela respondeu, carinhosamente, que eram as preces
formuladas em minha intenção. Até que um dia o médico trouxe a notícia que ele iria desligar
os meus aparelhos. No momento exato que ele fez o procedimento, acordei no quarto no
hospital na Barra da Tijuca, onde fora internado.” Aproveitei, então, e contei a minha parte
da história, informando que o Centro que ele procurava era o Cema. Feliz, meditei sobre a
ajuda recebida pelo meu companheiro e que, para nós que estamos matriculados na escola
da Terra, em mais uma etapa encarnatória, não podemos subestimar jamais a honra e a
oportunidade de participar de um Centro Espírita. (Informativo SEI – FEB – janeiro/14 – só
parte do texto)

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

...Além da recomendação de disciplina, para toda e qualquer situação, a segunda mais importante
orientação de Emmanuel para o médium é assim relembrada: "

EMMANUEL

- Lembro-me de que num dos primeiros contatos comigo,
ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, por
tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar
os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec e,
disse mais, que, se um dia, ele, Emmanuel, algo me
aconselhasse que não estivesse de acordo com as
palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer
com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo."
Esse, o estilo de Emmanuel. A verdade sem rodeios.
APARÊNCIA - Em 1953, Chico estava na cabine (de
materialização) quando a sala foi iluminada por uma
espécie de relâmpago. Uma aparição com quase 1,90m de
altura, porte atlético e tórax largo, entrou em cena. Trazia
na mão direita, erguida, a velha tocha acesa* (um símbolo
de fé). Com voz clara, baritonada, encheu o peito e
afirmou:
- Amigos, a materialização é fenômeno que pode
deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a
cura física. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras
imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos
a suspensão destas reuniões a partir desse momento.
Era ele mesmo. Emmanuel.
Chico obedeceu mais uma vez. Sua missão era o livro, era
materializar idéias. Precisava cumprir seu cronograma e
entregar logo os novos trinta títulos. Ainda faltavam dez.
A maioria dos amigos entendeu. O autor de best sellers
espíritas saía das sessões em estado de exaustão. Pálido,
abatido, banhado em suor. Alguns admiradores ficaram
decepcionados. Quem sabe Chico não poderia provar, com
esses fenômenos, a existência dos espíritos? A esperança
era inútil. A maioria absoluta dos céticos duvidaria de cada
foto ou de cada aparição luminosa.
(www.institutoandreluiz.org/emmanuel.html#inicio)

