CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

O BARRO DESOBEDIENTE
(Francisco Cândido Xavier. Da obra: Alvorada Cristã.
Ditado pelo Espírito Neio Lúcio. Capítulo 29. FEB.)

Houve um oleiro que chegou ao pátio de serviço e reparou com alegria em pequeno bloco de
barro. Contemplou-o, enlevado, em face da cor viva com que se apresentava e falou: - Vamos!
Farei de ti delicado pote de laboratório. O analista alegrar-se-á com teu concurso valioso.
Imensamente surpreendido, porém, notou que o barro retrucava: - Oh! não, não quero! Eu, num
laboratório, tolerando precipitações químicas? Por favor, não me toques para semelhante fim! O
oleiro, espantado, considerou: - Desejo dar-te forma por amor, não por ódio. Sofrerás o calor de
forno para que te faças belo e útil... Entretanto, porque te recusas ao que proponho, transformarte-ei numa caprichosa ânfora destinada a depósito de perfumes. - Oh! nunca! nunca!... - exclamou
o barro - isto não! Estaria exposto ao prazer dos inconscientes. Não estou inclinado a suportar
essências, através de peregrinações pelos móveis de luxo. O dono do serviço meditou muito na
desobediência da lama orgulhosa, mas, entendendo que tudo devia fazer por não trair a confiança
do Céu, ponderou: - Bem, converter-te-ei, então, num prato honrado e robusto. Comparecerás à
mesa de meu lar. Ficarás conosco e serás companheiro de meus filhinhos. - Jamais! - bradou o
barro, na indisciplina - isto seria pesada humilhação... Transportar arroz cozido e aguentar caldos
gordurosos na face? Assistir, inerme, às cenas de glutonaria em tua casa? Não, não me
submetas!... O trabalhador dedicado perdoou-lhe a ofensa e acrescentou: - Modificaremos o
programa ainda uma vez. Serás um vaso amigo, em que a límpida água repouse. Ajudarás aos
sedentos que se aproximarem de ti. Muita gente abençoar-te-á a cooperação. Despertarás o
contentamento e a gra-tidão nas criaturas!... - Não, não! - protestou a argila - não quero! Seria
condenar-me a tempo indefinido nas cantoneiras poeirentas ou nas salas escuras de pessoas
desclassificadas. Por favor, poupa-me! Poupa-me!... O oleiro cuidadoso considerou, preocupado:
- Que será de ti quando te conduzirem ao forno? Não passarás de matéria endurecida e informe,
sem qualquer utilidade ou beleza. Sem sacrifício e sem disciplina, ninguém se eleva aos planos
da vida superior. O barro, todavia, recusou a advertência, bradando: - Não aceito sacrifício, nem
disciplina... Antes que pudesse prosseguir, passou o enfornador arrebanhando a argila pronta, e
o barro desobediente foi também conduzido ao forno em brasa. Decorrido algum tempo, a lama
vaidosa foi retirada e - ó surpresa! - não era pote de laboratório, nem ânfora de perfume, nem
prato de refeição, nem vaso para água e, sim, feio pedaço de terra requeimada e morta, sem
qualquer significação, sendo imediatamente atirada ao pântano. Assim acontece a muitas
criaturas no mundo. Revoltam-se contra a vontade soberana do Senhor que as convida ao
trabalho de aperfeiçoamento, mas, depois de levadas pela experiência ao forno da morte, se
transformam em verdadeiros fantasmas de desilusão e sofrimento, necessitando de longo tempo
para retornarem às bênçãos da vida mais nobre. (mais em http://irthomas.com.br/msgs.htm)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na mídia: Data limite segundo Chico Xavier: “- VATICANO E UFOLOGIA – (TV
Mundo Maior – com Luiz Ricardo Geddo) - comenta a recente decisão da Igreja Católica em investigar
a vida em outros planetas. - A UFOLOGIA E O VATICANO (Ademar Gevaerd).”
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: "Família e Educação Religiosa".
- Palestrante: Flávio Castelhano (C.E.Cultivadores do Evangelho - Magé).
19h - Aplicação de passes e Irradiações
20h às 22h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
Convidado: Rogério Carracena (G.E. Isabel, A Redentora - Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 21h10m- Educação Mediúnica (todos podem participar apenas do estudo teórico)
17h30m - Harmonização do Ambiente

22 18h - “ Livro dos Médiuns”: Tema livre

19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h – Cabine de Saúde

29

15h30m - Reunião de trabalhadores da Casa: definir Trabalhos na Semana Espírita de Teresópolis.
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - "Livro dos Espíritos": 501 a 508 - Anjos da Guarda - Espíritos protetores, familiares ou simpáticos
18h40m - "Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap.I - 9 a 11: - A nova era
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h às 21h10m - Reunião Mediúnica (privativa)

CONSIDERAÇÃO ESPÍRITA SOBRE
A CAUSA DA INFERTILIDADE
Dr. Américo Domingos Nunes Filho
Associação Médico-Espírita do Estado do RJ

A Doutrina Espírita enfatiza que o acaso não existe e que o homem é artífice do seu próprio destino,
responsável por tudo que pensa e faz, subordinado que está à Lei Divina, a qual não contempla exceções,
nem concessões, sendo justa e equânime. Se alguém comete alguma infração, sofre, em consequência,
uma punição, que lhe é outorgada no tribunal da própria consciência, gerando remorso e vontade de
reparação. O Mestre Jesus afirmou: “A cada um segundo as suas obras” (Mateus 16:27) e “Em verdade
vos digo: Todo aquele que comete erro é escravo do erro” (João 8:34). Se operou para o bem, será
agraciado; se agiu para o mal, sofrerá os efeitos infelizes de seus atos. A pessoa portadora da
infertilidade, seguramente está passando por uma experiência expiatória, em nova vivência
reencarnatória, resgatando o erro cometido e desejando sobremaneira gerar e, infelizmente, não
conseguindo. A infração cometida alhures, em transatos mergulhos na carne, tem relação com a violação
dos direitos da vida, incrementando pena de morte aos embriões e fetos, através do delituoso aborto. O
crime cometido contra o ser, em formação no cadinho materno, faz com que a vestimenta espiritual dos
agressores se macule com os miasmas criados. Voltando à arena física, a lesão perispirítica pode se
materializar consequentemente na disfunção da infertilidade. Contudo, Deus é Amor e chega o momento
em que a expiação pode ser vencida, conforme alude o Espírito Protetor Bernardim, em O Evangelho
Segundo o Espiritismo, cap. V -27: “É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou
Deus; dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir e se o vosso Pai
misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos: “Não irás mais longe? (…)
Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém,
de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente”. Com o avanço científico, há
possibilidade de ser vencida a esterilidade, embora somente para aqueles que já conquistaram o galardão
da vitória contra o mal, exatamente os que se tornaram merecedores da superação da expiação... s. A
taxa de insucesso está em torno de 40% a 70%, verificando-se, portanto, a permanência do
comprometimento expiatório, manifestada na ausência da embriogênese...
(encontra-se aqui apenas parte do texto)

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.

“Não há, porém, arrastamento irresistível,
uma vez que se tenha a vontade de resistir.
Lembrai-vos de que querer é poder”.
(O Livro dos Espíritos – Allan Kardec
Parte 3 Q.909, 911 e 945 respectivamente – Feb)

A Vontade é a gerência esclarecida e vigilante,
governando todos os setores da ação mental”.
(Pensamento e Vida – Lição 2 .
Emmanuel/ Francisco Cândido Xavier – Feb.)

RECEITA DE BOLO?
(Jornal Correio Espírita. Setembro/2016.
Texto: Jacob Melo - de Natal/RN)
Atualmente, muita gente tem procurado o Magnetismo como se este fosse uma espécie de receituário
pronto para as infinitas variantes das necessidades humanas. Como se houvesse uma “receita de bolo”
para se curar todo tipo de enfermidade. Muito embora algum conhecimento técnico básico já esteja bem
evidenciado, indicando caminhos seguros para se obter sucesso em vários casos, não existe
padronização – e isso por motivos os mais diversos; as capacidades individuais dos magnetizadores são
muito diferentes; a combinação fluídico-energético entre os pares, magnetizador/magnetizado, são
extremamente peculiares e incomparáveis entre si; a assimilação, a captação e a repercussão dos fluidos
em cada paciente são diferentes de pessoa para pessoa; os fatores de fé e vontade em cada participante
de uma terapia interferem nos potenciais de cura; e por aí se seguem as variações, dificultando muito a
que se obtenha padrões universais... Conforme está muito bem explicado em meu livro A Cura da
Depressão Pelo Magnetismo, nessa enfermidade foi detectado um ponto comum de forte ponderação,
que é a principal zona em desarmonia, a qual gera uma série enorme de distúrbios: falo da região (ou o
centro...) esplênica. Descobrimos que, mesmo considerando as variadas formas em que a depressão se
expressa, bem como suas possíveis causas, todas interferem ou repercutem sobre a região esplênica.
Isso redunda num grave bloqueio energético dessa/nessa “usina”, levando esse centro vital a
descompensar outros e mais outros, até se atingir uma falência dos circuitos de energias (fluidos) do ser.
Em cima dessa evidência foi que estruturamos um procedimento extremamente feliz, mas que, ainda
assim, vem sendo aprimorado a cada dia, a todo tempo. Pode ser que outras patologias também tenham
pontos de partida comuns, como o que foi detectado nos casos de depressão e outros consequentes e/ou
correlatos, mas, embora alguns já comecem a ser vislumbrados, estes ainda não foram “universalmente”
confirmados. Na verdade, estamos vivendo um período de retomada das pesquisas nessa área fecunda,
o Magnetismo, porém tudo isso ainda se encontra em fase historicamente inicial. Ademais, além de contar
com dificuldades muito grandes inerentes à própria pesquisa, não se conta com apoios ..., e ainda temos
que enfrentar um ceticismo muito vigoroso e um muito forte e injustificável descaso do meio espírita, que
deveria funcionar como uma mola propulsora desse novo mundo de bênçãos, ao contrário do que vemos,
sabemos e sentimos. Feliz ou infelizmente, o Magnetismo ainda não nos oferece “receitas prontas” para
a grande maioria das patologias do mundo. Mas em vez disso nos decepcionar ou nos prostrar, tomemos
sobre os nossos próprios ombros a necessidade de nos movimentarmos em direção a novos
aprendizados...em mais avançadas pesquisas e nos empenharmos nos esforços das grandes

descobertas, que favoreçam a que nossa humanidade viva mais harmoniosamente e feliz.

