O ESPIRITISMO:
Há uma revolução em curso na medicina que mudará para sempre a forma de tratar o paciente.
Médicos e instituições hospitalares do mundo todo começam a incluir nas suas rotinas de maneira
sistemática e definitiva a prática de estimular nos pacientes o fortalecimento da esperança, do
otimismo, do bom humor e da espiritualidade. No Brasil, a nova postura faz parte do cotidiano de
instituições do porte do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, da Rede Sarah Kubitschek e
do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Rio de Janeiro, três referências
nacionais na área de reabilitação física. Nos Estados Unidos, o conceito integra a filosofia de
trabalho, entre outros centros, do Instituto Nacional do Câncer, um dos mais importantes pólos de
pesquisa sobre a enfermidade do planeta, e da renomada Clínica Mayo, conhecida por estudos
de grande repercussão e tratamentos de primeira linha.
(www.noticiaespirita.com.br/)
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DIA

"É bem melhor iniciar o dia com alegria do que com tristeza. Então não
pense nas coisas ruins, negativas. Pense nas coisas boas, positivas.
Quem age assim vive melhor e consegue resolver todas as situações com
muito mais harmonia e equilíbrio. E se mesmo assim a dor lhe visitar, será
apenas mais um momento para aprender preciosa lição para a vida".
(Marcus De Mario)
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17h30m - Harmonização do Ambiente

07 18h - Aconteceu na mídia: “Tema Livre”

19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

Descriminalização das drogas: ponderações
www.boletimsei.org.br/?wpfb_dl=377
(apenas parte do texto)
MACONHA: estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), divulgado em 1 de agosto
de 2012, revelou que no Brasil 1,5 milhão de pessoas usam maconha diariamente, dos quais 500 mil são
adolescentes. Dos jovens na faixa de 14 a 18 anos, 17% disseram ter conseguido a substância dentro da
escola. De todos os consumidores, 1,3 milhão reconheceram já ter sintomas de dependência. A pesquisa
ouviu 4.607 pessoas, com idade mínima de 14 anos, em 149 municípios de todos os Estados do país.
Segundo o psicólogo Péricles de Miranda Ribeiro, da Fazenda da Esperança, entidade católica que trata
de dependentes químicos, 80% dos jovens internados na instituição ingressaram no mundo das drogas
através da maconha (http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2012/08/80-comecam--pela-maconha-dizpsicologo-que-atende-viciados-no-am.html).
Tida e difundida por muitos como inofensiva à saúde, a maconha teve este seu mito mais uma vez
desmentido pela ciência, enquanto se evidenciou também um outro problema preocupante ligado ao
comportamento de seus usuários. Especialistas da Fundação do Pulmão da Grã-Bretanha divulgaram
pesquisa em que alertam sobre a forma como as pessoas estão subestimando os malefícios da maconha,
sobretudo para o sistema respiratório. Os pesquisadores entrevistaram mil adultos e descobriram que um
terço deles acreditava que a cannabis não traz riscos à saúde. Além disso, 88% pensavam que os cigarros
comuns, de tabaco, são mais nocivos que a maconha, quando, na realidade, a maconha torna o risco de
câncer de pulmão 20 vezes maior (www.estadao.com.br/noticias/vidae,maleficios--da-maconha-saosubestimados-diz-estudo,883111,0.htm).

ATIVIDADE
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Tema Livre”
- Palestrante: Adamastor Pinheiro (Centro Espirita Luz e Caridade - Magé)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 22h - 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 às 21h10m- Educação Mediúnica + ME (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 473 a 480 - Possessos
18h40m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”: IV - Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão:
19h - Aplicação de passe coletivo
itens I a VII
20h às 22h - Cabine de Saúde
9h30m às 16h30m (opção de almoço no local)

29 CURSO PASSE: IRRADIAÇÃO A DISTANCIA E PRESENCIAL – Um Toque de amor.
Facilitador: Eliana Gaudenzi (Casa do Irmão Thomás – Guapimirim)

A Mãe é quem nos recepciona e orienta neste plano de que não temos lembrança quando aqui
chegamos. É quem nos passa as primeiras informações de como a coisas funcionam por aqui...
E vai perceber e corrigir desvios de caráter de que ainda não nos livramos, e que trazemos junto com
o resto de nossa bagagem milenar.

“O DESENVOLVIMENTO DA
FACULDADE MEDIÚNICA”
Livro “Estudando a Mediunidade” de
Martins Peralva Cap. II pág. 17 a 19
e Livro dos Médiuns.
O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito
do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos Espíritos; depende, portanto, do
organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio; não podendo, consequentemente, quando
o princípio não existe.
As relações entre os Espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos,
dependendo a facilidade dessas relações do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Alguns há
que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, donde se segue que não basta ser médium
para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os Espíritos.
Combinando os fluidos perispiríticos os Espíritos não só transmitem aos médiuns seus pensamentos,
como também chegam a exercer sobre eles uma influência física, fazem-nos agir e falar à sua vontade.
Todavia, a elevação moral do médium e seu controle sobre a faculdade que possuí impedirá que os
Espíritos inferiorizados se adonem da sua faculdade e paralisem-lhe o livre arbítrio.."
(Trecho da mensagem "Kardec, obrigado!", do Irmão X, parte do livro "Histórias e Anotações", psicografia
de Chico Xavier).

No dia 7 de junho ocorrerá, às 14h, a 9ª Marcha Nacional da Cidadania
pela Vida contra o Aborto. Promovida pelo Movimento Nacional da
Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto, a Marcha, que será realizada
em Brasília, conta com o apoio da Federação Espírita Brasileira e tem
como objetivo a aprovação do Estatuto do Nascituro – Projeto de Lei nº
478, de 2007 (PL 478/2007).
Mais informações: www.brasilsemaborto.org
ESTUDOS AS 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.

O ESPIRITISMO:

É Ciência, porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias
de fatos ou fenômenos analisados empiricamente, catalogados e relatados por seus pesquisadores,
representado pelo O Livro dos Médiuns. Diz Kardec, “a fé sólida é aquela que pode encarar a razão,
face a face...”
É Filosofia, quando, inserido no contexto filosófico tradicional, embora de cunho evolucionista e
metafísico, pontua a necessidade do homem ir em busca de seu auto burilamento, estimulando-o à
averiguação de respostas às questões magnas da Humanidade: sua natureza, sua origem e destinação,
seu papel perante a Vida e o Universo. Diz Kardec, “nascer, viver, morrer e renascer de novo,
progredindo sempre, tal é a lei.”
É Religião, porque tem o dom de unir os povos em um ideal de fraternidade, preconizado por Jesus de
Nazaré, permitido, dessa forma, que o homem se encontre com o próprio Criador. Diz Kardec, “fora da
caridade não há salvação.”

“Há três métodos para ganhar sabedoria: primeiro, por reflexão, que é o mais nobre; segundo,
por imitação, que é o mais fácil; e terceiro, por experiência, que é o mais amargo”. (Confucio)
Os espíritos protetores nos ajudam com os seus conselhos,
através da voz da consciência, que fazem falar em nosso
íntimo - mas como nem sempre lhes damos a necessária
importância, oferecem-nos outros mais diretos, servindo-se
das pessoas que nos cercam.
(Allan Kardec)
NÃO PERCA!
“Nos Passos do Mestre” – Jesus segundo o Espiritismo
– o primeiro filme sobre a vida e obra de Cristo, realizado
através de pesquisa espírita e que apresenta uma visão
até hoje inédita a cerca deste grande personagem.
Filmado em Israel, Egito, Turquia, Itália e no Brasil, o
longa apresenta dramatizações de trechos da vida de
Jesus Cristo e de Allan Kardec, fundador do espiritismo.
O filme mostra Jesus como um educador e pacifista por
excelência e levanta dúvidas sobre trechos polêmicos,
como a virgindade de Maria, a Ressurreição de Lázaro
e do próprio Jesus; e a “traição” de Judas. O ator Fábio Malosso interpreta Jesus com maestria!

