Necessidade da caridade segundo São Paulo
Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos
anjos, se não tiver caridade, ou apenas como um metal que soa e um
sino que tine; e ainda que tivesse o dom de profecia, e penetrasse em
todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas; e
se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não
tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para
alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser
queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá.
A caridade é paciente, é doce e benigna; a caridade não é invejosa, não é temerária e
precipitada; não se enche de orgulho, não é desdenhosa; não procura seus próprios interesses;
não se vangloria e não se irrita com nada; não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e
sim com a verdade; tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes:
a fé, a esperança e a caridade permanecem; mas, entre elas, a mais excelente é a caridade.
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DIA

(Tomás de Aquino)

"Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que
sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore
hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem
já foi e o amanhã talvez não venha.”
(Chico Xavier)
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Filme: “A data limite de Chico Xavier (2014)”(Tomás de Aquino)
Especialistas em ufologia afirmam que após a explosão das bombas
de Hiroshima e Nagasaki, houve um aumento considerável no número
de avistamentos de OVNIs (Objetos voadores não identificados) em
todo o mundo. Pouco mais de duas décadas depois, o médium
brasileiro Chico Xavier confidenciava aos companheiros mais próximos
que, por ocasião da chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969,
acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema
solar para verificar o avanço da sociedade terrena. Decidiram conceder
à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e
convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Se
assim convivesse até a Data Limite, a humanidade estaria, a partir de
então, pronta para entrar numa nova era de sua existência, e feitos
magníficos seriam verificados por toda a parte, inclusive os nossos
irmãos de outros planetas estariam autorizados expressamente a se
apresentarem pública e oficialmente para os habitantes da Terra.
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(PAULO, 1ª EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS, 13:1 A 7,13)

"Para aqueles que tem fé, nenhuma
explicação é necessária. Para aqueles sem
fé, nenhuma explicação é possível."
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h10m - Histórico da Casa
18h30m - Palestra: Augusto F. Haanwinckel
19h10m - Palestra: Marcus de Mario
19h50m - Apresentação do Hino da Casa
20h10m - Prece de Encerramento e Festa Comemorativa
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na mídia: “Eu sei...mas não aprendi nesta encarnação”
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 22h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “O Livro dos Espíritos”: 456 a 458 - Faculdade que tem os espíritos de penetrar pensamentos
18h30m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”: III- Notícias históricas
19h - Aplicação de passe coletivo

“Para Tomás de Aquino, o homem é corpo e alma inteligente, incorpórea (ou
imaterial), e se encontra, no universo, entre os anjos e os animais. Princípio vital,
a alma é o ato do corpo organizado que tem a vida em potência. É conhecido como
um dos mais importantes pensadores cristãos existentes até os dias atuais. Seu
pensamento privilegiou a atividade, a razão e a vontade humana. Segundo ele,
“Um homem é chamado paciente não porque foge do mal, mas porque aguenta
um mal presente de forma honrosa, isto é, sem ficar indevidamente triste por isso”.

TRABALHANDO PARA JESUS
(Fonte: “O Trabalho Voluntário na Casa
Espírita” - Alkíndar de Oliveira – Ed. Petit.)

O Espiritismo propicia dupla vantagem a quem procura um sentido para a vida. Primeira: é uma
doutrina esclarecedora, dá respostas às indagações mais instigantes da humanidade: De onde
eu vim? Qual o sentido da morte? Por que existe a dor? Entre outras. A segunda vantagem é o
trabalho voluntário, que pode ser desenvolvido num Centro Espírita. Pela dupla vantagem
oferecida, com o tempo o trabalhador espírita descobre que dedicar parte da sua vida a essa
causa, a de servir ao próximo por meio do trabalho voluntário, é mais do que obrigação, é
realização pessoal. Jesus, nosso modelo, passou-nos todo o seu ensinamento servindo
constantemente ao próximo. Cabe-nos o uso da sensatez para seguir seus passos, procurando,
de maneira prioritária e com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, com toda a
nossa dedicação, com todo o nosso carinho, SERVIR AO PRÓXIMO.
Abordagens que fazem pensar no papel das casas espíritas diante do que se
propõem realizar, as atividades desenvolvidas e o compromisso com a divulgação do
espiritismo. O centro espírita é o local propício para o melhoramento moral, social e
educacional daqueles que o frequentam, e este trabalho chama a atenção para
inúmeras práticas nas casas espíritas que nada têm que ver com o espiritismo,
doutrina que leva o homem ao encontro de si mesmo, com o próximo e com Deus.
Todo estruturado nas linhas mestras de Allan Kardec, codificador de uma doutrina
que tem, em última análise, um objetivo: formar homens de bem.
(Autor: Marcus de Mario - Ed. Candeia)

“Se não somos atendidos, será porque:
- ou não pedimos com insistência: é preciso rezar sem descanso (Lc 18, 1);
- ou então não pedimos o que é mais útil à nossa salvação”.
(Tomás de Aquino)
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 CENTRO ESPÍRITA
(José Herculano Pires – Ed. Paideia)

O Centro Espírita não é tempo nem laboratório – é, para usarmos a expressão espírita de Victor
Hugo: point d’opotique do movimento doutrinátorio, ou seja, o seu ponto visual de convergência.
Podemos figurá-lo como um espelho côncavo em que todas as atividades doutrinárias se
refletem se unem, projetando-se conjugadas no plano social geral, espírita e não espirita. Por
isso mesmo a sua importância, como síntese natural da dialética espírita, é fundamental para o
desenvolvimento seguro da Doutrina e suas práticas. Kardec avaliou a sua importância
significativa no plano da divulgação e da orientação dos Grupos, explicando ser preferível a
existência de vários Centros pequenos e modestos numa cidade ou num bairro, à existência de
um único Centro grande e suntuoso...
Muitos Centros Espíritas surgiram do desenvolvimento de grupos familiais, desligando-se mais
tarde da residência em que formara. A alegação de que a casa fica infestada ou coisas
semelhantes é contraditada pela experiência. Um trabalho de amor ao próximo, feito com
sinceridade e intenções elevadas, conta com a proteção dos Espíritos benevolentes e a própria
defesa de suas boas intenções. Os Centros oriundos de grupos familiares mostram-se mais
coesos e mais abertos conservando e seiva fraterna de sua origem. É esse o clima de que
necessitam os trabalhos doutrinários... Sua função e significação estão definidas como estudo
e prática da Doutrina, divulgação e orientação dos interessados, serviço assistencial aos
espíritos sofredores e às pessoas perturbadas, sempre segundo o Codificação de Allan Kardec.
Cada Centro Espírita tem os seus protetores e guias espirituais que comprovam a sua
autenticidade pelos serviços prestados, pelas manifestações oportunas e cautelosas, pela
dedicação aos princípios kardecianos. A autoridade moral e cultural dos dirigentes e dos
espíritos protetores e guias de médiuns e trabalhos decorre da integração dos mesmos na
orientação de Kardec...
O que o Espiritismo busca é a verdade cristã, cumprindo na Terra a promessa de Jesus...
O Espiritismo não é proselitista, não entra na disputa sectária de adeptos das religiões, mas
devem os espíritas, necessariamente, interessar-se pelos que se interessam pela Doutrina.
Esclarecer e orientar sempre é dever espírita.
Os que deturpam a finalidade superior do Centro Espírita, sejam dirigentes ou frequentadores
só interessados em vantagens imediatas, perdem a oportunidade de se elevarem a uma visão
superior do mundo, do homem e da vida. Se cada frequentador do Centro quiser ajudá-lo na
sua missão superior de preparar os homens para um mundo melhor, a dinâmica do Centro se
intensificará para o bem de todos...

