“ESPIRITISMO E POLÍTICA ”
(União Espírita de Vitória da Conquista)

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

Em 1987 Divaldo Pereira Franco concedeu uma longa
entrevista ao Jornal O LIBERAL de Belém do Pará. Por sua
atualidade, pinçamos duas perguntas que merecem nossa
reflexão, especialmente agora que estamos próximos às
eleições.
O Liberal: A comunidade espírita já teria nomes de políticos confiáveis para as próximas eleições?
Divaldo: A comunidade espírita difere de outros tipos de comunidade porque o Espiritismo é uma
Doutrina que tem um aspecto tríplice: de ciência, porque investiga os fatos; de filosofia, porque
explica a razão da vida; e de religião, porque trabalha no comportamento do homem religando-o a
Deus. O Espiritismo é uma Doutrina de consciência individual. Então, como entidade, o
Espiritismo, através da comunidade dos espíritas, ao que chamaríamos o movimento espírita, não
indica indivíduos, deixa à consciência de cada um a liberdade de escolher aqueles que melhor lhes
falem à sentimentalidade e à inteligência. Então o espírita é livre para escolher e opinar, sem que a
comunidade pense por ele ou aja por ele.
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O Liberal: Nem mesmo os candidatos espíritas terão apoio da comunidade?
Divaldo: O fato de eles serem espíritas não fará com que representem o ideal dos espiritistas.
Eles podem ser indivíduos de muita nobreza e de caráter diamantino, mas todo espírita é livre
para escolher seu candidato. Eles poderão, talvez, empunhar a bandeira sem que com isso sejam
eleitos especificamente pelos espíritas: serão candidatos do povo para servir ao povo, e não dos
espíritas para servir aos espíritas.

“Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas
no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas
fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou
desistem deles.”
(Augusto Cury)

ATIVIDADE

Ano 16 - outubro / 2014 – nº 185

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 330 a 334 - Prelúdio da volta
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXI - 10 e 11 - Os falsos profetas da erraticidade
19h - Aplicação de passes e irradiação
- Jeremias e os falsos profetas
20h – Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo:
Convidado do mês: Edson Wilson (Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim - Teresópolis)
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)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: “A Ciência e as Sessões Espíritas” (Reportagem da BBC)
19h10m - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h15m - Reunião Mediúnica + Vivência vibratória - ME (reunião privativa)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: tema livre
Palestrante: Nelson Vilanova (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Governador)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h30m - Desobsessão (reunião privativa)

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

“Nem sempre estamos por perto para o auxílio direto, mas nos tornamos
verdadeiramente juntos quando a prece acontece.”
(Casa do Irmão Thomás)

“A Criança”
(Walter Oliveira Alves)
Compreendemos, pois, que a criança é o Espírito eterno
que ora reinicia a sua aprendizagem no mundo,
trazendo consigo ao renascer uma bagagem de
experiências multimilenares, mas carregando também
em si mesma, o germe de seu aperfeiçoamento. Refaze
a situação em que te encontras no lar, e recompõe a
família, ofertando a fórmula do pão nutriente do amor.
Seu objetivo na Terra: EVOLUIR, desenvolver sua potencialidade interior, compreender a sim
mesma e ao mundo que a cerca, corrigir os erros cometidos no passado, superar os próprios
defeitos, desenvolvendo assim, gradativamente, o germe da perfeição que carrega em sim mesma,
como herança Divina. "Ó espíritas! compreendei hoje o grande papel da Humanidade; compreendei
que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir; sabei
vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus:" (O Evangelho
Segundo o Espiritismo - cap. XIV.9). O objetivo do Espírito ao reencarnar é se aperfeiçoar e a fase
infantil é a mais propícia à ação educativa.
" O Espírito se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível, durante esse período, às
impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual, devem contribuir
aqueles que estão encarregados da sua educação." (O Livro dos Espíritos - pergunta 383). Os
ensinamentos dos Espíritos são claros: O homem é um ser perfectível, carregando em si o germe
de seu aperfeiçoamento. - O Espírito reencarna para se aperfeiçoar, evoluir. - A união da alma e
do corpo se inicia na concepção e se completa no nascimento. - Desde o berço, a criança
manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. - A partir do nascimento,
suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos. - As
faculdades do Espírito somente se manifestam gradativamente, de acordo com o desenvolvimento
dos órgãos. - O Espírito se encarnado para se aperfeiçoar, é mais acessível, durante esse período,
às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir
aqueles que estão encarregados da sua educação.
(Do livro Educação do Espírito. Introdução à Pedagogia Espírita)

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

“TER SEMPRE RAZÃO”

(Fonte: Jornal mundo Maior )

Quanto custa ter sempre razão?
Em algum momento, paramos para analisar esta questão? Já
pensamos quais são as consequências de sempre querer provar
que estamos certos? É claro que defender um ponto de vista é
corriqueiro. Colocar nosso posicionamento ou nossas ideias
perante um fato, de maneira sensata, é mesmo saudável.
Trocar ideias a respeito de um tema, argumentar a favor de um conceito no qual acreditamos, são
posturas naturais e comuns nas nossas relações cotidianas.
Porém, quando essa atitude supera todas as barreiras, está sempre como ponto de honra de nossa
palavra, quando se torna fundamental ter a razão, qual o preço a ser pago?
Quantas vezes nos aborrecemos com alguém pelo simples fato de querermos convencê-lo de que ele
está errado em sua forma de pensar?
Quem de nós não se pegou transformando uma discussão tranquila em um afrontamento pessoal?
Ou ainda, quantas vezes não elevamos o tom da conversa, nos tornamos ríspidos no enfrentamento de
ideias?
Defendemos nosso ponto de vista como acreditamos ser o mais adequado. E, naturalmente, temos
nossa maneira de ver a realidade, conforme nossos valores, conceitos e capacidades.
Quatro pessoas, cegas de nascença, ao serem colocadas junto a um elefante vão conseguir relatar o que
puderem tocar do animal. Se não lhes derem a oportunidade de perceber as diferenças entre orelha,
cauda, tromba, corpo, terão apenas uma ideia parcial.
Não estarão erradas, apenas cada uma terá somente parte da razão. Muitas vezes isso acontece nos
nossos relacionamentos. Temos a nossa percepção, a nossa capacidade de análise. Não quer dizer que
estejamos errados ou que não tenhamos razão em nossos argumentos. Porém não podemos esquecer
de que o outro tem sua própria forma de ver, seus valores, suas ideias.
Enfrentar-se nessas situações, será o duelo de ideias, a briga de argumentos, em que, quase sempre, o
que existe, de verdade, é o desejo de impor nosso raciocínio, nossa argumentação. Inúmeras vezes, em
nome de desejarmos provar que a razão nos pertence, usamos nossa palavra como quem está numa
batalha, não desejando nunca perder.
Ter sempre razão às vezes custa o preço de uma amizade. Buscar impor aos outros nossos argumentos,
repetidamente, pode ocasionar o desgaste da relação.
Querer estar sempre certo, no campo das ideias e reflexões, pode causar fissuras nas relações familiares.
Assim, antes de buscarmos ter razão, melhor buscarmos a preservação da harmonia. Antes de
querermos ser vencedores em nossa argumentação, melhor que tenhamos paz de espírito.
A verdade, mais dia, menos dia, se fará presente, duradoura, perene. Assim, mesmo quando toda a razão
nos pertença, vale refletirmos se devemos continuar nossos duelos de ideias.
Talvez, o melhor, em determinadas situações, seja utilizarmos nossa capacidade pensante, nosso senso
de validação para buscar compreender o próximo. Ao assim procedermos, poderemos entender o porquê
dos argumentos alheios, de sua forma de agir, facilitando e aprofundando nossas relações. Dessa
maneira, evitaremos o granjear de atritos e dissabores, pesos desnecessários ao nosso coração.

