CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
“Quanto você ganha, papai?”
(Redação do Momento Espírita, com base em
história de autoria desconhecida. Em 11.01.2010)

Esta foi a pergunta que o filho de 7 anos fez ao seu pai, homem de negócios com quem ele pouco
convivia. Tragado pelos compromissos profissionais do dia-a-dia, quando chegava em casa era
facilmente vencido pelo cansaço e não sobrava tempo nem para um breve diálogo com o pequeno.
Os dias passavam, os meses se somavam e os anos se sucediam.
Na vida daquele homem de negócios, a rotina era sempre a mesma. Chegar em casa exaurido, assistir
o último telejornal e entregar-se ao repouso. No dia seguinte, as cenas se repetiam. O tempo passava
tão rápido que ele nem cogitava de como estava crescendo seu menino. Não sabia quem eram seus
professores, não conhecia os seus amigos, não sabia se o filho tinha alguma dificuldade na escola, se
era feliz ou não. Afinal, pensava, um empresário não pode perder tempo com coisas pequenas.
Numa noite, igual a tantas outras que já haviam passado, o homem de negócios foi abordado pelo filho
com uma pergunta inesperada: - Quanto você ganha, papai?
O pai imediatamente respondeu, como de costume, que já estava tarde e que não havia tempo para
conversas. O filho insistiu:
- Eu só quero saber quanto é que você ganha por hora, papai. Pode me responder, por favor?
O pai, vencido pela insistência do garoto, respondeu sem pensar muito:
- Ganho dez reais por hora. Agora, vá para a cama.
O filho obedeceu e o pai foi tomar seu banho e ficou pensando o porquê daquela pergunta. Será que o
menino estava precisando de dinheiro? Após o banho dirigiu-se ao quarto do filho, que ainda estava
acordado, e lhe perguntou: Filho, por acaso você está precisando de dinheiro?
- Sim, papai. Na verdade, preciso só de 3 reais.
- Ora, não seja por isso, filho. Por que não falou antes?
Tirou o dinheiro do bolso e o entregou ao filho. O garotinho pegou as cédulas e, rapidamente, retirou
algumas notas que estavam debaixo do travesseiro e juntou às demais, dizendo: - Agora já tenho o
suficiente para comprar uma hora do seu tempo, papai. Há algum tempo venho guardando esse dinheiro
para poder pagar o seu tempo, que é muito precioso, como o senhor mesmo diz. Tome os 10 reais e
converse comigo por uma hora. Uma hora inteirinha só para nós dois.
O pai sentiu como se uma lança incandescente lhe perfurasse a alma. Deu-se conta de como havia sido
egoísta e displicente na sua posição de pai. Triunfara nos negócios e negligenciara a missão da
paternidade.
* * * ******************************************************* * * *

É tempo de refletir em torno de como tem sido o nosso desempenho junto às almas que Deus
nos confiou. Infelizmente, ainda há muitos filhos órfãos de pais vivos. Infelizmente, ainda há muitos pais
que não se deram conta da grandeza da missão que é a paternidade.
A paternidade responsável é missão grandiosa que não comporta demissão. Ser pai é estar
atento todos os dias do ano, todos os dias da existência.
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Ano 17 - agosto / 2015 – nº 194

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 392 e 393 - Esquecimento do passado
18h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXVII - 5 a 7 - Eficácia da prece
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Pinga Fogo
Convidado: Marcus de Mario
(programador e apresentador do programa "Destaque na Imprensa Espírita" da Rádio Rio de Janeiro)
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)
17h30m - Harmonização do Ambiente

15 18h - Aconteceu na Mídia: Novela “Os Dez Mandamentos: Renovação da Fé”
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde

22

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

29

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Palestra: “tema livre”
Palestrante: Marcelo Buzzina (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Governador)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Reunião de Equipe (reunião privativa)

“VIDA DO MÉDIUM DIVALDO FRANCO
INSPIRA NOVO LONGA-METRAGEM”
A Estação Luz Filmes anunciou sua próxima produção na linha do Cinema
Transcendental.
Com o título provisório Divaldo Franco, o longa enfocará a vida e obra do
médium baiano, consagrado conferencista internacional e fundador, junto
com Nilson de Souza Pereira (1924-2013), da Mansão do Caminho, obra
social na periferia de Salvador/BA.
O roteiro está em elaboração pelo cineasta e professor Glauber Paiva Filho, pela jornalista Rosália
Figueiredo e pelo roteirista Osiel Neto.Para escrever o roteiro, a equipe está se baseando em
entrevistas de Divaldo feita por Glauber Filho, bem como gravações feitas na Mansão do Caminho,
além de obras sobre o médium. Há dois anos temos a autorização de Divaldo para fazer o filme,
explica o diretor executivo da Luz Filmes, Sidney Girão. De comum acordo, resolvemos fazer um
filme sobre a vida dele, para que sirva de inspiração para todos nós, afirma.

De acordo com o David R. Hamilton, PhD em química orgânica e autor de best-sellers fez um
resumo de efeitos colaterais positivos da prática do bem. Segundo ele, atos de bondade são,
frequentemente, acompanhados de calor emocional, que produz a oxitocina no cérebro e por
todo o corpo, provocando a liberação de uma substância química chamada óxido nítrico nos
vasos sanguíneos, dilatando-os e reduzindo a pressão sanguínea. Isso quer dizer que a bondade
se torna um cardioprotetor. Ele tem sete livros publicados, dentre eles “Mentes e Emoções”, e
apresenta cinco efeitos colaterais positivos de se praticar a bondade. Acima citamos apenas um.
Os outros 4 você encontra em http://www.mundoespirita.com.br/?materia=anuncios-da-nova-era-9
Você sabia que a novela "Além do Tempo",
das 18h da Globo fala sobre reencarnação?
É a estória de um amor que vai continuar em
outras vidas, já que a trama será dividida entre
dois tempos, um no século XIX e outro no
século XXI, onde todo mundo vai se
reencontrar para cumprir seus destinos.
Defendendo a ideia de que o amplo debate sobre o tema pode ajudar a reverter os altos índices
de suicídio, o jornalista André Trigueiro expõe suas ideias no livro “Viver é a melhor opção –
a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo”. A obra foi lançada dia 27/07/15, em Vitória.

“ABRAÇO DE FILHO”
Redação do Momento Espírita. Disponível no
CD Momento Espírita, v. 27, ed. FEP. Em 30.3.2015.

“Abraço de filho deveria ser receitado por médico. Há um poder de cura no abraço que ainda
desconhecemos. Abraço cura ódio. Abraço cura ressentimento. Cura cansaço. Cura tristeza. Quando
abraçamos soltamos amarras. Perdemos por instantes as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz,
a alma... Quando abraçamos baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração.
Os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como o abraço de um
filho... Abraço de Eu amo você. Abraço de Que bom que você está aqui. Abraço de Ajude-me. Abraço de
urso. Abraço de Até breve. Abraço de Que saudade! Quando abraçamos, a felicidade nos visita por alguns
segundos e não temos vontade de soltar. Quando abraçamos somos mais do que dois, somos família,
somos planos, somos sonhos possíveis. E abraço de filho deveria, sim, ser receitado por médico pois
rejuvenesce a alma e o corpo. Estudos já mostram, com clareza, os benefícios das expressões de carinho
para o sistema imunológico, para o tratamento da depressão e outros problemas de saúde.
O abraço deixou de ser apenas uma mera expressão de cordialidade ou convenção para se tornar veículo
de paz e símbolo de uma nova era de aproximação. Se a alta tecnologia – mal aproveitada – nos afastou,
é o abraço que irá nos unir novamente. Precisamos nos abraçar mais. Abraços de família, abraços
coletivos, abraços engraçados, abraços grátis. Caem as carrancas, ficam os sorrisos. Somem os
desânimos, fica a vontade de viver. O abraço apertado nos tira do chão por instantes. Saímos do chão
das preocupações, do chão da descrença, do chão do pessimismo. É possível amar de novo, semear de
novo. É possível renascer. E os abraços nos fazem nascer de novo. Fechamos os olhos e quando
voltamos a abri-los podemos ser outros, vivendo outra vida, escolhendo outros caminhos. Nada melhor
do que um abraço para começar o dia.
Nada melhor do que um abraço de boa noite. E, sim, abraço de filho deveria ser receitado por médico,
várias vezes ao dia, em doses homeopáticas. Mas, se não resistirmos a tal orientação, nada nos impede
de algumas doses únicas entre essas primeiras, em situações emergenciais. Um abraço demorado,
regado pelas chuvas dos olhos, de desabafo, de tristeza ou de alívio. Um abraço sem hora de terminar,
sem medo, sem constrangimento. Medicamento valioso, de efeitos colaterais admiráveis para a alma em
crescimento.

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- “O Livro dos Espíritos“
- “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
- Livro “Nos Domínios da Mediunidade”
A partir das 19h: você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

