CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

PATERNIDADE
(Autor Desconhecido)
(Eliana Gaudenzi)
Afinal, quem serão os nossos filhos? São os nossos irmãos, filhos de Deus, como nós. Diante dessa
certeza, conclui-se que, sob a ótica espiritual, somos todos filhos adotados. Cada alma é confiada aos pais
terrenos que oferecem a ela um corpo físico, onde irá morar por um tempo, em busca de novas
experiências. São eles que se encarregam, provisoriamente, da sua orientação e a auxiliam para que possa
crescer como um ser imortal. Os amigos encarnados que nos aceitam em seus lares, e que um dia
provavelmente serão recebidos nos nossos, são filhos e pais, pais e filhos, num vai-e-vem de longa
duração. Somos os filhos carnais de alguém, segundo as normas do planeta, mas somos os filhos
espirituais de Deus, criados à sua imagem e semelhança espiritual. Os pais de carne (ou mesmo os do
coração), agem como tutores que cuidam dos filhos do Pai verdadeiro, colaborando com Ele para a
felicidade de todos. Se os orientarmos bem desde os primeiros anos, como uma individualidade para viver
no mundo, e não somente na nossa família, poderemos deixá-lo a qualquer momento sem o risco de que
ele se desajuste e seja incompetente para cuidar-se(...). Se educarmos a criança corretamente, (...)
teremos a alegria de ver nosso filho adulto, responsável, honesto e independente. Estará capacitado para
abrir seu próprio caminho na vida e perceberemos nele, ainda que simplesmente pela conduta, o
agradecimento de uma pessoa que se sente ajustada no mundo. As possíveis mágoas que ele teve diante
do nosso rigor para orientá-lo serão esquecidas e compensadas pelos frutos colhidos. Pelos ensinamentos
do Espiritismo, aprendemos que não há criança ingênua, inocente, e, por isso, temos de aproveitar a
reencarnação desde o início para ajustar esse espírito nessa.... Dentre as tarefas do cristão, a paternidade
é das mais importantes e, quando cumprida com amor e razão, energia e bondade, enaltece os espíritos
que participaram da difícil experiência. Já disse o poeta: “Filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-los,
como sabê-lo.” Como saboreá-los se não vivermos a oportunidade da convivência. O filho será, para os
pais, motivo de alegria ou tristeza, orgulho ou vergonha, dependendo da forma como for conduzido. Seu
filho só herda de você os bens e a genética porque ele é uma individualidade espiritual e pode ser mais
velho e mais evoluído do que você. Ele pode ter mais a ensinar-lhe do que a aprender, porque a idade
cronológica da Terra nada tem a ver com a idade do espírito. Seu filho é o seu irmão que Deus lhe confiou
para que você o ampare, até que um dia ele volte ao seu verdadeiro Pai. Nesta hora, restarão as alegrias
que juntos viveram e a saudade, que poderá ser agradável se as consciências estiverem em paz. Mais
tarde, conforme as leis da vida e considerando-se a utilidade para ambos, poderá haver um reencontro
para que essas almas voltem a aproximar-se na longa e eterna caminhada.
Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de
como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos
piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de
aprendermos a ter coragem. Isso mesmo! Ser pai ou mãe é o
maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a
todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo
corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder?
Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo!
(José Saramago)
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17h30m - Harmonização do Ambiente

06 18h - Aconteceu na mídia: “Data limite segundo Chico Xavier: Chico Xavier e a Ufologia.
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

13

20

27

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Paternidade”
- Palestrante: Adamastor Pinheiro (C.E. Luz e Caridade - Magé)
19h - Aplicação de Irradiação
20h às 22h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
Convidado: Catia Regina (C.E. Isabel, A Redentora - Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h10m- Educação Mediúnica (todos podem participar)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”:
489 a 495 - Anjos da Guarda - Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
18h40m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”: Cap. I - 1 a 4: - Moisés - O Cristo
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 22h – Cabine de Saúde

28 9h às 16h30m - CURSO PARA FORMAÇÃO DE ESCLARECEDORES EM MESA MEDIÚNICA
(Para participar basta trazer 1 kg de alimento não perecível)

“A Família é o laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os
sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde
que o amor seja aceito como o grande equacionador dos desafios e das dificuldades”.
(Divaldo P. Franco pelo espírito Joanna de Ângelis. Adolescência e Vida, Ed. LEAL)

“FRUTOS E SEMENTES”
(Marcus Braga)
Certa vez, em uma noite de domingo, vi uma dessas reportagens com economistas realizando complexos
cálculos e projeções. Nesta, em especial, calculava-se quanto uma família gastava para criar um filho,
desde as fraldas do recém-nascido até os custos com a faculdade, observadas as correções monetárias
e atualizações devidas. Não precisa dizer que os números foram astronômicos… Se fôssemos analisar
a questão dos filhos apenas pela ótica econômica, teríamos aí um verdadeiro “investimento a fundo
perdido”, com grandes riscos de prejuízo no futuro. Mas a vida não é só economia. É espiritualidade,
principalmente. Pela Doutrina Espírita, aprendemos que os filhos são a oportunidade bendita de resgate,
pelas vias da reencarnação, no reencontro dos compromissos assumidos com os Espíritos e com a Lei
divina. Ter um filho é sempre um fato fantástico, quando a nossa vida frutificada se perpetua na semente.
O destino da flor é o fruto, reza acertadamente a cartilha da natureza. Quando nos tornamos pais, a nossa
vida se transforma de uma maneira irreversível (...).
(Encontra-se aqui apenas parte do texto)

“O AUXÍLIO VIRÁ”
(Emmanuel)
O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração.
E tão amargo que talvez não possas comentá-lo, de pronto.
Às vezes, a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo.
Entretanto, não esmoreças.
Abraça o dever que a vida te assinala.
Serve e ora.
A prece te renovará energias.
O trabalho te auxiliará.
Deus não nos abandonará.
Faze silêncio e não te queixes.
Alegra-te e espera porque o Céu te socorrerá.
Por meios que desconheces, Deus permanece agindo.
ESTUDOS DAS QUARTAS-FEIRAS
- “O Livro dos Espíritos“
- “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
- Livro “Entre a Terra e o Céu (André Luiz – espírito)
A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

Por que as pessoas doentes as vezes
melhoram e, logo depois, desencarnam?
(Autor desconhecido)
Em caso de doença, o desligamento do doente ocorre mais lentamente. Por vezes acontece que
as equipes socorristas iniciam o desligamento, mas os parentes estão junto ao doente e vibram
tão intensamente para que este fique bom, que dificultam muito o processo. Para resolver esta
situação, os socorristas fazem com que o doente tenha uma repentina melhora. Desta forma os
familiares ficam aliviados e afastam-se, continuando as suas tarefas diárias. Neste momento, os
socorristas podem retomar o processo de desligamento e o doente vem a falecer em pouco
tempo. Num velório costuma haver uma nuvem cinzenta de tanta tristeza que paira no local. Às
vezes o espírito está ausente, já desligado da matéria. Outras vezes o espírito está confuso no
local e por vezes está a dormir junto ao corpo. O que dificulta nestes lugares é a tristeza ( o que
é muito comum nestas situações) e as abundantes lágrimas das pessoas. Seria tão maravilhoso
se todos compreendessem a desencarnação como ela verdadeiramente é e, embora tristes e
saudosos, aceitassem a ausência física e ajudassem o desencarnado com pensamentos de
amor e carinho, rezando por ele com fé, ajudando-o no seu desligamento e na sua ida à sua
nova jornada no plano espiritual(...)

“COMO TRATAR A CRIANÇA”?
(Emmanuel)

“Vemos que a natureza não dispensa a disciplina em momento algum. Se quisermos um jardim
ou se esperamos rendimento mais amplo de um pomar, cogitamos de geometria, irrigação, apoio
e preparação; em vista disso, acreditamos que a criança não prescinde de educação através de
muito amor, aliado à disciplina, reconhecendo-se que no período da infância estamos vindo ou
retornando do Mundo Espiritual com as nossas próprias necessidades de aperfeiçoamento. Este
é um ponto de vista do Espiritismo Cristão; na condição de criança, procedemos do Mais Além,
com certos obstáculos de ordem espiritual. Se não encontrarmos criaturas que nos concedam
amor e segurança, paz e ordem, será muito difícil o proveito da nova reencarnação que
estejamos encetando”.
(Do livro "Chico Xavier em Goiânia", pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, edição
GEEM)

