CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

“Em breve nos cinemas!
Em primeira mão a FEB recebeu a notícia da continuação do
grande sucesso dos cinemas! Vem aí, Nosso Lar 2 – Os
Mensageiros. Em breve a obra ditada pelo Espírito André Luiz ao
médium Chico Xavier estará nos cinemas de todo o País, com
direção de Wagner de Assis.
“Os Mensageiros” relata experiências de Espíritos que
reencarnaram com instruções específicas para atingir o
aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bemsucedidos em suas tarefas

“A FREQUÊNCIA MELHORA A FREQUÊNCIA”
(Marcus Vinicius de Azevedo Braga)
“...Defendemos a casa espírita como espaço de espiritualização, de estudo e de trabalho,
desenvolvendo a nossa dimensão “espírito”, na tarefa árdua de construção do homem de bem. E
para tal, ela oferece instrumentos diversos!
Entretanto, para isso são necessários a presença, a adesão, o envolvimento. Ainda não encontrei
uma modalidade de espiritismo à distância. Faz-se mister o engajamento na casa para que ela
faça parte de nossa vida e vice-versa, em uma construtiva relação, que faz de cada frequentador,
melhor a cada dia.
Fica então a reflexão da relação que estamos construindo com o templo espírita que nos acolhe
e de como esta relação está nos fazendo melhorar. Grandes, pequenas, distantes, informais. As
casas espíritas estão aí, necessitando do nosso olhar atento, dos nossos braços produtivos, assim
como nós precisamos de suas bênçãos no fortalecimento espiritual.
Como pássaros tenros, os mentores da casa espírita nos colocam lá, como frágeis galhos que
unidos compõe um aconchegante e robusto ninho. Nesse feixe de forças, de cá e de lá, é preciso
colocar o nosso coração, na infância, na juventude e na madureza, e não apenas na melhor idade,
na qual passamos a nos preocupar, compulsoriamente, com o desencarne e a vida espiritual. “
***********************************************************************************************************
Obs: Transcrevemos apenas parte do artigo.
Para ler por completo acesse: http://www.correioespirita.org.br/categoria-de-materias/artigosdiversos/1557-a-frequencia-melhora-a-frequencia
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 394 - Esquecimento do passado
18h45m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: XXVII - 8 – Eficácia da prece
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Pinga Fogo
Convidada: Valéria Ventura (SEAE e CIT - Guapimirim)
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)

13 16h - LANCHE FRATERNO – com sessão cinema (comédia) para quem quiser ficar. R$10,00
17h30m - Harmonização do Ambiente

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

26

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Palestra: “tema livre”
Palestrante: Edson Wilson (Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim - Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h – Desobsessão (reunião privativa)

“Escapamos da morte quantas vezes for preciso,
mas da vida nunca nos livraremos.”
(Chico Xavier)

“INDICAÇÃO DA VIDA”
(Emmanuel - Do livro Alma e Coração.
Psicografia de Francisco Cândido
Xavier.)
“Uma receita que nos cure os sofrimentos da mágoa, uma indicação para esquecer o mal muitos
pedem. Urge, no entanto, reconhecer que o bem é tão vital e espontâneo em nossa estrada
comum, que nos habituamos frequentemente a recolhê-lo sem, ao menos, pensar em estudo ou
gratidão. Exemplo: o amparo incessante e gratuito do sol e do ar que nos alimenta.
De modo geral, não nos lembramos de que vivemos imersos no oceano infinito da Infinita
Bondade de Deus, e, em muitas ocasiões, ao invés de seguir os movimentos certos das correntes
do Amor Universal em que existimos e respiramos, lutamos contra elas, a dilapidar em vão as
nossas próprias farsas, no só intuito de solenizar diminutos detritos de lodo que passam por nós,
a caminho de esquecimento e desintegração. Se te encontras sob o real propósito de subtrair o
coração à influência do mal, promete a ti mesmo enumerar as bênçãos que te rodeiam e aquelas
outras que te ocorrem na experiência cotidiana: o abrigo doméstico, – a saúde relativa, o remédio
que te suplementa as energias, o pão, a veste, a água pura, o trabalho digno, os recursos que te
sustentam a execução dos compromissos assumidos sem problemas de consciência, o estudo
tanto quanto queiras os valores da amizade, as possibilidades de compreender e de auxiliar, o
tesouro da oração, o apoio constante à renovação íntima, as palavras encorajadoras de
alguém…Faze cada manhã uma lista dos bens que Deus já colocou à tua disposição e observarás
que o mal é nuvem passageira no céu de tuas ideias e emoções; então te desvencilharás,
rapidamente, de todos os laços que ainda te prendam, porventura, à sombra de ontem para
encontrares hoje o melhor tempo de sentir o bem, conhecer o bem, crer no bem e praticar o bem,
na romagem evolutiva em que todos nos achamos, buscando, passo a passo, a vida perfeita para
a felicidade maior.”
“EXCESSO E VOCÊ”
(André Luiz – espírito)
“Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio
inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e o
objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador.
Estenda os pares de sapatos, que lhes sobram, aos pés descalços que transitam em derredor.
Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade,
mostrando gratidão pelos acréscimos da Divina Misericórdia que você recebe. Retirem da
despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos
companheiros de estômago atormentado.”

“SENZALAS NO BRASIL”
(Psicografia recebida na Casa do Irmão Thomás
em 17 de março de 2012)

“São mais tapumes de terra do que áreas de viver. Insalubres e fétidos lugares de antes de
acontecer . . .
Amontoados humanos, sujos e machucados, dormiam, assim agrupados, pois de espaço não
dispunham.
Imaginem-se arrastados pela avalanche impiedosa e, em meio aos destroços e entulhos, aos
montes de corpos maturados, cerrar os olhos para o descanso esperado . . .
Ao aquietar seus corpos estafados, não havia espaço para sonhos, alegrias ou quereres . . .
Acordando na pátria pertinente ao espírito, corriam para a liberdade e dela desfrutavam, no sono.
Ao acordar, a lembrança de estar livre lhes ocupava a vontade. E bem sabiam que poderiam
alcançá-la; só não sabiam como!
Ao fugir, corriam sem rumo à procura do que tiveram em sono, mas haviam de contentar-se com
os quilombos. De certa forma, descontentes com o pobre achado, enganavam-se livres. E
dormiam e sonhavam e sonhavam e dormiam. Concluíram que só a morte os libertaria!
E morreram por este ideal. ”
Graciliano Ramos (espírito)

“Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se
melhorarem. Os espíritos inferiores, com os homens viciosos ou que podem
viciar-se. Daí seu apego, resultante da semelhança de sensações. ”
(Allan Kardec)
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.

