“ASSOCIAÇÃO JURÍDICO-ESPÍRITA DO BRASIL ”
"Direito, Saúde e Espiritualidade", eis o título do
encontro que ocorrerá na FEB, em Brasília, no dia
28 de fevereiro, das 8h30 às 12h30, promovido
pela AME-BRASIL, AME-DF, AJE-BRASIL e AJEDF.O evento terá os seguintes temas: o princípio
da dignidade da pessoa humana, a criminalidade e
a filosofia penal dos espíritas, o aborto e as
repercussões perispirituais e terminalidade,
eutanásia e suicídio assistido.

Acesse o site: http://www.ajebrasil.org.br/.
Nele você encontrará em formato PPS o tema “A Casa Espírita e suas obrigações legais,
fiscais e contábeis”

A Federação Espírita Brasileira (FEB) promoverá
uma série de cursos doutrinários. As matrículas
terão versão online e presencial.
Pela web, as inscrições estarão disponíveis a partir do dia 7 de fevereiro com início às
16h. As vagas são limitadas para os cursos de Estudo Sistematizado da Doutrina
Espírita (ESDE), Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE), Esperanto, "O Livro
dos Espíritos", "O Evangelho segundo o Espiritismo", "A Gênese", "O Livro dos Médiuns"
e "O Céu e o Inferno".
Os cursos Mediunidade: Estudo e Prática e Departamento de Infância e Juventude (DIJ)
contarão somente com inscrição presencial na sede da FEB, em Brasília.
Todas informações em http://cursos.febnet.org.br/index.
Criado por sugestão do Espírito Emmanuel, transmitida por intermédio de Chico Xavier, o
boletim SEI vem divulgando o Espiritismo há mais de 45 anos. Circula hoje na forma virtual,
mensalmente em português, e bimestralmente em espanhol, inglês e esperanto.
Nascido dentro do Lar Fabiano de Cristo, o SEI, a partir de outubro de 2009, ficou sob a
responsabilidade do Conselho Espírita Internacional, passando em janeiro de 2014 para a
Federação Espírita Brasileira.
Visite o site (www.boletimsei.com.br) ou siga-os no Twitter (@boletimsei).

CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
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

DIA

Ano 17 - fevereiro / 2015 – nº 188

ATIVIDADE

07

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “O Livro dos Espíritos”: 375 a 378 - Idiotismo, loucura
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXV – 1 a 5 - Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m – Cabine de Saúde / Irradiação

14

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m – Pinga Fogo
19h30m - Aplicação de passes e irradiação

Obs: Não haverá 2ª parte)

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Aconteceu na Mídia: Tema Livre
21 19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 21h30m - Reunião Mediúnica + Vivência vibratória - ME (reunião privativa)

28

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m – Palestra: Tema livre
Palestrante: Rogério Carracena
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h30m às 21h30m - Desobsessão (reunião privativa)

“À razão do carnaval, expressiva faixa de humanidade terrena transita entre os
limites do instinto e os pródomos da razão. Mais sequiosos de sensações do que
ansiosos pelas emoções superiores natural quase permitam, nestes dias, os
excessos que reprimem por todo o ano sintonizados com as entidades que lhes são
afins. É de lamentar, porém, que muitos se apresentam, nos dias normais, como
discípulos de Jesus.”
(Fonte: Nas Fronteiras da Loucura– pg. 52 Manoel P. Miranda)

ESTUDOS ÀS QUARTAS-FEIRAS
- EADE (Estudo Avançado da Doutrina Espírita) – ESE (FEB), das
19h às 20h
- ESDE (Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita) – Estudo:
Aspecto Científico do Espiritismo (FEB), das 20h às 21h.
Você pode frequentar os dois estudos ou apenas um deles.

A CIÊNCIA E AS EXPERIÊNCIAS
MEDIÚNICAS DE PSICOGRAFIAS
Julio Fernando Prieto Peres*, Alexander
Moreira-Almeida, Leonardo Caixeta, Frederico
Leão e Andrew Newberg

Um estudo inédito realizado por cientistas do Brasil e dos Estados Unidos investigou o cérebro de
médiuns brasileiros com prática em psicografia (capacidade de escrever mensagens que seriam
ditadas por espíritos) durante o estado de transe e também fora dele. Os pesquisadores usaram
modernas técnicas e equipamentos de última geração para examinar a questionável e controversa
experiência de comunicação com os mortos. A discussão indica que o cérebro dos submetidos à
análise funciona de modo diferente. O fato de que os indivíduos escreveram conteúdos complexos,
apesar de menor ativação cerebral em estado de transe dissociativo, sugere que eles não estavam
só relaxados, e o relaxamento parece uma explicação improvável para a subativação que se verificou
em áreas cerebrais relacionadas ao processamento cognitivo. No entanto, afirmam os
pesquisadores, esses achados merecem mais investigação, tanto em termos de replicação como de
hipóteses explicativas. Participaram da pesquisa, realizada na cidade da Filadélfia, nos Estados
Unidos, os cientistas Julio Peres, Alexander Moreira-Almeida, Leonardo Caixeta, Frederico Leão e
Andrew Newberg.
Para ler o artigo completo acesse:
http://brasileiros.com.br/2013/02/a-ciencia-e-as-experiencias-mediunicas-de-psicografias/

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

“CONHEÇA O ESPIRITISMO”
A Federação Espírita Brasileira está disponibilizando gratuitamente
para download o opúsculo "Conheça o Espiritismo - para Crianças".
Todo em cores e com linguagem de fácil assimilação, é voltado à
Evangelização Infantil nas Casas Espíritas e também para pais que
querem apresentar, na educação no lar, os conceitos do Espiritismo
aos filhos.
Para baixar ou visualizar o material, basta acessar
www.febnet.org.br/blog/sem-categoria/conheca-o-espiritismo-paracriancas .

SOBRE A VERDADEIRA ALEGRIA
(Assaruhy Franco de Moraes)
A alegria é a mais expressiva comunicação de que a alma encontra-se em liberdade, todavia, para nós,
que ainda nos encontramos em um planeta de expiações e provas (Evangelho Segundo o Espiritismo –
Cap. III, 4), o conceito de alegria pode receber um largo espectro de interpretações. Muitos confundem a
alegria com a necessidade mandatária de se liberar de todos os controles que a vida em sociedade pede
para uma relação normal entre as pessoas. A alegria não pode ser confundida com a liberalidade, pois
são coisas distintas: Uma, é a expressão da felicidade; a outra, é o atestado da fragilidade da alma. A
verdadeira alegria é forte, douradora. Constrói em nosso interior valores que nos transportam para Deus.
A falsa alegria é efêmera, fugaz como o pensamento que a criou e nada constrói, pelo contrário, muitas
vezes nos traz um estado de tristeza, depressão e arrependimento. A verdadeira alegria, é construída
com ações edificantes. A falsa alegria é montada através de artifícios como a bebida, as drogas ou as
construções mentais inferiores, próprias de nosso estado espiritual. Todas os retratos de Allan Kardec nos
mostram um homem sisudo, dono de uma seriedade respeitosa e, no entanto, nosso codificador era uma
pessoa que tinha grande alegria e prazer de viver. Sabemos que ele era naturalmente contido, mas
estava longe da imagem que se faz dele. ...Uma das leis mais importante que regem o nosso viver,

é sem dúvida, a de Causa e Efeito, regulada pelo princípio do Livre Arbítrio, refletindo a perfeição
de nosso Pai. Ele nos dá o direito de escolha, ao mesmo tempo em que nos ensina duas coisas
fundamentais:
- Como aprender a fazer a melhor escolha.
- A responsabilidade irrevogável pela escolha que for feita.
Nesse sentido, somente nós poderemos decidir pela nossa verdadeira alegria. Fora disso, é
ilusão de aprendizes mal orientados.

