CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ

DIA DOIS de NOVEMBRO

Fundação Jurídica em 07 de março de 1998 - em atividade desde 1996.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000
Adeso ao 13º CEU/FEB.

www.irthomas.com.br

https://www.youtube.com/watch?v=VNjjEnet_vE – Poema “Despedida e Saudade” (Mário
Quintana Espírito - Psicografia - Casa do Irmão Thomas)
DIA
AMOR À VIDA
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12

O aborto é um assunto muito polêmico, mas a verdade é que mulheres do mundo inteiro, pelas mais variadas
razões, continuam a se desfazer dos filhos. Em 2001, um vietnamita chamado Tong Phuoc Phuc foi para o
hospital com a esposa grávida, alguns dias antes de o filho nascer. Enquanto lá esteve, reparou que muitas
gestantes entravam na sala de operações, mas saíam sem os bebês. Ele ficou intrigado. Quando descobriu
a razão, não conseguiu conter as lágrimas. Elas estavam lá para abortar. Tong ficou muito triste ao pensar
que aquelas crianças estavam sendo privadas do direito à vida. E resolveu fazer algo emocionante. O antigo
trabalhador da construção civil perguntou se podia levar os corpos dos abortados para sepultar. Comprou
um terreno, no topo de uma colina, chamada Hon Thom, em sua cidade, Nha Trang, situada no sudeste do
Vietnã, com as suas escassas economias, e fez um cemitério para os fetos. Em quinze anos, já sepultou
mais de dez mil bebês. Mas, a verdadeira intenção desse homem não era somente dar-lhes um enterro
digno. Tinha como objetivo maior sensibilizar as grávidas que estivessem em dúvida quanto a abortar seus
bebês. Muitas mulheres foram lhe pedir conselhos e ajuda. Para aquelas mães, que não tinham posses para
cuidar dos filhos, ele se propôs a adotá-los, até que elas pudessem voltar a ficar com eles. Não sendo
possível, ele próprio passou a criá-los e educá-los. Atualmente (junho 2016), Tong dá abrigo a mais de cem
crianças. Como são muitos nomes para decorar, ele resolveu chamar todas as meninas de Coração, e os
meninos de Honra. Ele cuida de todos eles como se fossem filhos biológicos. Continuarei esse trabalho até
o dia em que morrer, e espero que meus filhos continuem a fazer o mesmo quando já não estiver no mundo.
(Fonte: www.historiascomvalor.com)
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Aconteceu na mídia: Data limite segundo Chico Xavier:
“UFOLOGIA E ESPIRITUALIDADE” e “CULTURAS CÓSMICAS”
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h20m às 21h30m - Desobsessão (reunião privativa)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Palestra: “Corrupção”.
- Palestrante: “Valéria Ventura” (SEAE - Guapimirim).
19h30m - Aplicação de passes e Irradiações
20h20m às 22h - Cabine de Saúde
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Pinga Fogo
Convidado: Augusto Haanwinckel (Casa de Preservação da Vida – Ilha do Governador)
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h20m às 21h40m- Reunião Mediúnica (todos podem participar do estudo teórico)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m -"Livro dos Espíritos":509 a 513-Anjos da Guarda,Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
19h10m - "Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap. II - 1 a 4: - A realeza de Jesus
19h30m - Aplicação de passes e irradiação
20h20m às 22h – Cabine de Saúde
9h às 16h30m: CURSO DE IRRADIAÇÃO

27 Facilitador: Eliana Gaudenzi

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

“A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa”.
(Chico Xavier)

VIDA EXTRATERRESTRE NA OBRA
DE KARDEC E CHICO XAVIER
Publicado em 21 de set de 2016
http://www.saberespiritismo.com - Portal Saber Espiritismo: TV e PODCAST Espírita
www.youtube.com/watch?v=kbmhFT_bo64
(No vídeo o início do estudo está em 11:02)

PEQUENOS GESTOS
(Autor - Fábio Azamor)

É curioso observar como a vida nos oferece resposta aos mais variados questionamentos do
cotidiano... Vejamos: A mais longa caminhada só é possível passo a passo... O mais belo livro
do mundo foi escrito letra por letra...Os milênios se sucedem, segundo a segundo...As mais
violentas cachoeiras se formam de pequenas fontes...A imponência do pinheiro e a beleza ipê
começaram ambas na simplicidade das sementes...Não fosse a gota e não haveria chuvas...O
mais singelo ninho se fez de pequenos gravetos e a mais bela construção não se teria efetuado
senão a partir do primeiro tijolo... As imensas dunas se compõem de minúsculos grãos de
areia...Como já refere o adágio popular, nos menores frascos se guardam as melhores
fragrâncias...É quase incrível imaginar que apenas sete notas musicais tenham dado vida à "Ave
Maria", de Bach, e à "Aleluia", de Hendel...O brilhantismo de Einstein e a ternura de Tereza de
Calcutá tiveram que estagiar no período fetal e nem mesmo Jesus, expressão maior de Amor,
dispensou a fragilidade do berço...... Assim também o mundo de paz, de harmonia e de amor
com que tanto sonhamos só será construído a partir de pequenos gestos de compreensão,
solidariedade, respeito, ternura, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão, dia a
dia...Ninguém pode mudar o mundo, mas podemos mudar uma pequena parcela dele: - esta
parcela que chamamos de "Eu". Não é fácil nem rápido... Mas vale a pena tentar!
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.

INTÉRPRETE DE DEUS
(Redação do Momento Espírita. Out/16)

Eu e o Pai somos um. – Dessa forma, o Suave Rabi da Galileia se identificou, apresentando as suas
credenciais. Tal frase, anotada pelo Evangelista João, de forma equivocada serviu de argumentação para
alguns considerarem como o próprio Deus ao Mestre Jesus. Contudo, o que desejava nos dizer o Cristo
é que Ele interpretava o pensamento de Deus sobre a Terra. De tal modo comungava com o Pai, que
sabia exatamente expressar a Sua vontade. Espírito enviado para nos servir de Modelo e Guia, elegeuse o intérprete de Deus, para isso se servindo de simbologias, parábolas, imagens figurativas. Tudo para
nos dar aproximada ideia da infinitude Divina. A fim de nos oferecer a lição de esperança na Providência
Divina, que tudo vê, tudo provê, a tudo está atenta, ergueu Sua voz para declamar: Contemplai as aves
do céu: não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso pai celestial as sustenta.
Não tendes vós muito mais valor do que as aves? E continuando: Olhai os lírios do campo. Eles não fiam,
nem tecem. Eu, todavia, vos asseguro que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, pôde se vestir
como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao
fogo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Para legitimar a nossa filiação Divina, ensinou: Um
só é o vosso pai, o qual está nos céus. E para que entendêssemos a qualidade desse Pai, lecionou: Pois
todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate se lhe abrirá. Qual pai, dentre vós, se o
filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o pai celestial
àqueles que lhe pedirem? Servindo-se da oportunidade em que um homem correu ao seu encontro e
ajoelhando-se, lhe indagou: Bom mestre! O que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou: Por que
me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus! Mestre de todos os tempos, testificou a lei
do trabalho como Lei Divina, ao expressar que o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho também.
Jesus! Ninguém maior do que Ele sobre a face da Terra, em todos os tempos. Intérprete de Deus, nos
lecionou a lei do amor, dizendo-nos que Deus, o Pai, deveria ser amado acima de todas as coisas. Em
Seu discurso de despedida, sentenciou: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu
vo-lo teria dito. Vou à frente preparar-vos o lugar. Que lição magnífica: o nosso retorno será para a casa
do Pai, que nos criou e alimenta com amor. Pai que nos protege, nos guarda e aguarda. Aguarda que,
filhos pródigos, retornemos à casa paterna, para sermos felizes, no Seu seio, todos nós, os Seus filhos.
Filhos de todas as raças, todas as nações, todos os credos. Filhos do Seu amor. Criados para o amor.
Oxalá apressemos esses dias para nossa própria felicidade.

“Não tema a morte. Ela faz parte do processo evolutivo. Viva de maneira prudente, faça o bem que puder

e quando soar seu momento, vá sem medo. Mas nunca a busque ou a precipite. Tudo tem seu momento
na vida e todos temos algo a fazer num tempo programado. Para aqueles que foram antes, guarde a
convicção de breve reencontro e ore pela felicidade deles. Eles receberão a mensagem de seu coração”.
(Orson Peter Carrara)

