CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
“SUICÍDIO”
(D.Villela – SEI – março/15)

Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ
Fundação Jurídica em 07 de março de 1998 - Em atividade desde 1996.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000

www.irthomas.com.br

Apesar do poderoso impulso para continuarmos vivendo, assegurado pelo instinto de conservação, é
bem conhecida, desde o passado distante, a tentativa ilusória de fugir de situações difíceis através do
suicídio. Desde Cleópatra e Judas, na Antiguidade...aos líderes nazistas, que ingeriram veneno pouco
antes de serem presos, é grande o número dos que deixaram a existência material por essa porta
sombria. As religiões sempre reprovaram esse gesto extremo, considerando covardes ou rebeldes os
seus autores, e a tradição cristã recusa-lhes o benefício das orações normalmente feitas pelos mortos,
informando, também, que estariam para sempre condenados a terrível sofrimento. A principal causa do
suicídio, inclusive dos homens-bomba de nossos dias, é o desconhecimento acerca da vida espiritual,
cuja apresentação desfigurada e destituída de comprovação leva muitos à dúvida, ou mesmo à negação
de sua realidade, ou ainda ao fanatismo. As duas primeiras desarticulam as resistências morais, que
podem chegar ao colapso, abrindo caminho ao autocídio. O terceiro capaz, como sabemos, de levar aos
atos mais desumanos, na convicção de se estar agindo segundo a vontade de Deus. A Doutrina Espírita
aborda essa questão valendo-se, inclusive, dos depoimentos dos próprios suicidas e oferecendo uma
visão nova, lógica e também consoladora acerca dessa ocorrência sempre tão triste. Analisando os
relatos dos que haviam desertado da vida, observou Allan Kardec dois aspectos significativos: por um
lado a enorme variedade de situações em que eles se encontravam, fruto das circunstâncias que, em
cada caso, acentuavam ou atenuavam a gravidade do fato. Depois, a presença e a ação da misericórdia
divina, amparando aqueles sofredores até sua plena reabilitação, que invariavelmente chegaria. Pela
clareza e consistência de suas informações, bem como pelo panorama coerente que nos descortina
acerca da vida, com o apoio nos dados da observação, o Espiritismo constitui um poderoso antídoto
contra a ideia da autodestruição, equipando o indivíduo com valiosos recursos para o enfrentamento dos
mais graves desafios existenciais. As obras espíritas mostram, além disso, que mesmo estando a sós,
do ponto de vista humano, jamais estaremos abandonados, pois companheiros invisíveis, agindo em
nome da bondade divina, estão prontos a nos envolver em vibrações amigas, fortalecendo-nos a
coragem e a resignação, capazes de preservarem nosso equilíbrio mesmo nos momentos mais
angustiantes. Aprendemos, assim, com a Doutrina Espírita, a considerar os suicidas, não como
réprobos deserdados de toda a esperança, mas como irmãos nossos, vitimados por enganos cruéis,
tornando-se, por isso, credores de nossas preces, que muito favorecerão os esforços que realizam na
reconquista da própria paz.
“Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento, em que te
vejas, segue à frente, trabalhando e servindo, [...] porque o trabalho, invariavelmente, dissolve quaisquer
sombras que nos envolvam a mente.”
“Amigo” Emmanuel
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 381 a 383 - A infância
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXVI – 1 a 4 – Dom de curar.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Pinga Fogo
Convidado: Marcelo Buzzina (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Governador)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Educação Mediúnica:
Teoria: 20h as 20h50m; Prática: 20h50m as 21h10m; Comentários: 21h10m as 21h30m
(A primeira parte do estudo é aberta ao público)
12h30m - Almoço Fraterno (num sítio maravilhoso!)
Convites na SEAE e na CIT (R$25,00) - família com mais de 3 pessoas paga R$20,00 por pessoa.
17h30m - Harmonização do Ambiente

18 18h - Aconteceu na Mídia: Tema Livre

19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h15m - Reunião Mediúnica + Vivência Vibratória – ME (reunião privativa)

25

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Nem todos os espíritos são de Deus”
Palestrante: Valéria Ventura (SEAE e CIT - Guapimirim)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

Quando uma Casa de Jesus põe em prática o “dai de graça o que de graça
recebestes”, é necessário que corra atrás de recursos a fim de manter todas as
contas em dia: aluguel, luz, água, material de limpeza, etc.
Participe sempre das atividades que visam alcançar estes recursos afinal, há
muitas maneiras de ajudar na obra de Jesus.

“REIS DAVI E SALOMÃO”

Recentemente, uma equipe de arqueólogos da Mississippi State University (MSU) trouxe à luz um
conjunto de seis selos de terracota encontrados numa pequena localidade de Israel, os quais provam a
existência histórica dos reis Davi e Salomão. Jimmy Hardin, professor auxiliar do Departamento de
Antropologia e Culturas do Oriente Médio da MSU, confirmou que essas bulas, ou selos, de terracota
eram usadas para lacrar a correspondência oficial, da mesma maneira como em séculos posteriores se
usaram selos de cera. Codiretor do Projeto Regional Hesi, a partir de 2011 o professor Hardin escavou
durante o verão o sítio arqueológico de Khirbet Summeily, no leste de Gaza, sul de Israel. Os achados
de Hardin foram publicados em dezembro de 2014 na Near Eastern Archaeology, uma publicação líder
na matéria, onde cada artigo é objeto de sistemática crítica prévia, feita por entendidos na mesma
matéria (peer review) e que deram a luz verde para a publicação. O Prof. Blakely explicou que “o estilo
dos selos, ou bulas, o tipo de vasos encontrados no mesmo local, os tipos de escaravelhos egípcios, o
estilo dos amuletos egípcios e a estratigrafia do lugar, todos sugerem como data o século X a.C.
Leia mais em:
https://bay181.mail.live.com/?tid=cmTLoTWvHR5BGV_yxZ5UYP2A2&fid=flVwtrt0T1_U6ijgLFpLXx-w2

“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.”
Autor: Equipe de redação do Momento 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

“Não diminua seu próprio valor, comparando-se com outras
pessoas. Somos todos diferentes. Cada um de nós é um ser
especial. Não fixe seus objetivos com base no que os outros acham
importante. Só você está em condições de escolher o que é melhor
para si próprio.”
Autor: Equipe de redação do Momento Espírita

MINHA PRECE DE TODOS OS DIAS
(Autor Desconhecido)
Senhor,
Faze-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte.
Não me consintas perder tempo, através de indagações inúteis.
Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução, com os meus semelhantes, não
para consertá-los e sim para atender à minha própria melhoria.
Induze-me a respeitar os direitos alheios a fim de que os meus sejam preservados.
Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me
pertence.
Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos, entretanto, por
acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance.
Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo diante dos irmãos, aos
quais devo convivência e cooperação.
Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável,
mas mostra-me, por piedade, quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima
de quaisquer provações que me atinjam a existência.
Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinaste.
E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta-me a fé para que eu possa estar
sempre em ti, servindo aos outros.
Assim seja!!

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – ESE (FEB)
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita)
Estudo: Aspecto Científico do Espiritismo (FEB)
- Livro “Nos Domínios da Mediunidade”
A partir das 19h: você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

