O TRABALHO
Ao analisarmos o Antigo e o Novo Testamento, encontramos 152 vezes a palavra trabalho.
Porém, é no Evangelho de João, capítulo V, versículos 1 a 17, que encontramos a
inesquecível passagem em que Jesus curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona
que ele e o Pai trabalham até hoje. Ensina-nos Emmanuel, no Livro “Caminho, Verdade e
Vida, que em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas
pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o
gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes; os trabalhadores
do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de
tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse
sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e
ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da “morte no erro”.
Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos
honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor
e sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te
sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso
humilde labor e o Mestre se esforça por nós, desde quando?
(Sociedade Espírita Fraternidade)
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“Para viver cada dia sem erguer a nossa voz, doemos paz e
alegria aos que vivem junto a nós.”
(Chico Xavier)

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.

“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida
passar. É melhor tentar, ainda que em vão que sentar-se,
fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que
em dias frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz embora
louco, que em conformidade viver.”
(Martin Luther King)
“Quando alguém lhe magoar ou ofender não retruque, não
responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão
daquele que precisa humilhar, ofender e magoar, para
sentir-se forte.”
(Chico Xavier)
“Falar sem aspas, amar sem interrogação, sonhar com
reticências, viver sem ponto final .”
(Charles Chaplin)
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ATIVIDADE

Ano 16 - março / 2014 – nº 178

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Pinga Fogo: Perguntas abertas à plenária, com temas livres.
19h - Aplicação de passes e irradiação
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - COMEMORATIVA DE FUNDAÇÃO DA CASA
Palestra: “A Responsabilidade do Verdadeiro Cristão”
Palestrante: Bruno Lourenço (“C.E. Amor ao Próximo” – Magé)
19h - Apresentação do Coral (Hino da Casa do Irmão Thomás)
19h30m - Aplicação de passe coletivo
20h10m - Festa Comemorativa
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
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: Tema Livre
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Reunião de Equipe (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “A Fé”
Palestrante: Edson Wilson (C.C.E.Deolindo Amorim)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h– Desobsessão (reunião privativa)

JOSÉ GROSSO

A Lei do Amor
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”
(Lázaro 1862)

O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os
sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de
partida, o homem só tem instintos; mais avançado e corrompido, só tem sensações; mais
instruído e purificado, tem sentimentos; e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no
sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente
todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a
personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que,
sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento! Feliz
aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo! Seus pés são
leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa
palavra divina, — amor — fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança,
desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do
alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a
reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio
intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser,
elevado e transfigurado... O sangue resgatou o Espírito, e o Espírito deve agora resgatar o
homem da matéria. O Espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura
depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa
elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela
buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes.

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

Espírito de muito sentimento, muito amigo, teve muitas
andanças através de vários corpos. Teve poder e muita
autoridade nas mãos, principalmente a partir da Germânia.
Contudo, era místico, rígido e disciplinado. Nessa época,
José Grosso chamava-se Johannes e desencarnou por
volta do ano 751. José Grosso reencarnou-se novamente,
na Holanda, como Adido Diplomático. Conviveu com a
classe alta holandesa e com a corte de Francisco I – rei da
França. Em território brasileiro, no ano de 1896, nasceu
José da Silva, nos rincões áridos do Ceará. Seus pais
Gerônimo e Francisca tiveram 09 filhos. No princípio da
década de 30 os rumores invadiram toda a vastidão do
sofrido Nordeste. Miséria, seca, sofrimentos, falta de tudo.
Não mais as cortes e o mando relativo. Época em que
alguns homens se apropriavam dos bens dos ricos para
distribuí-los aos pobres.
Isso empolgou muito o coração de José da Silva que em seu íntimo sonhava com uma “terra
prometida”, com mais paz, saúde e alimentação adequadas para todos. Essa turba de homens tinha
como chefe Lampião. Na região de Orós, José Grosso, já adulto integrou-se a esse grupo de anseios
iguais aos seus, ou seja, ajudar aos seus semelhantes a qualquer custo. Com a convivência com o
bando, percebeu que eles extrapolavam as suas aspirações e que a maneira como agiam não era
correta e sabendo das consequências desses atos, mudou seu comportamento. Não delatou o grupo
às autoridades, mas passou a informar às cidades que seriam invadidas para que as mulheres e
crianças fossem poupadas. Esse comportamento levou Lampião a perfurar-lhe os olhos a faca,
vingando-se da traição sofrida. José da Silva perdido na mata, com infecção generalizada,
desencarnou em 1936 aos 40 anos Após seu desencarne, quando acordou no plano espiritual, tinha a
seu lado o espírito de Scheilla e Joseph Gleber, que tiveram vínculos com ele na Germânia. Doze
anos depois, os espíritos Scheilla e Joseph Gleber levaram o espírito José da Silva para o núcleo que
se reunia na casa de Jair Soares. Lá ele manifestou-se pela primeira vez. Em 1949, em suas primeiras
comunicações, dizia ser folha caída dos ventos do Norte. Também levado por Scheilla e Joseph
começou a manifestar-se no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, através de alguns médiuns
e principalmente através do conhecido médium Peixotinho, que foi médico também na era de 79.

“Levar os homens à verdade é o maior
benefício que se pode prestar aos outros”.
**********
Três coisas são necessárias para a salvação do
homem: saber o que deve crer, saber o que deve
desejar, saber o que deve fazer”
Thomás de Aquino

