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“Por volta de 79 a.C. viveu Públio Lentulus Sura, um cônsul, um homem de muito poder e impiedoso. Sura foi
contemporâneo de Caio Júlio César, Marco Túlio Cícero, além de aliado político do temível Sérgio Lúcius
Catilina. A personalidade do cônsul aparece claramente como a de um homem que se acreditava destinado a
governar Roma e que o teria feito se tivesse sido vitorioso na famosa rebelião que participou como figura
exponencial. Enganado por uma profecia sobre três Cornelius governando Roma, imaginou-se como sucessor
de seus parentes distantes. Um pouco mais tarde, Tertuliano o condenou a morte, estrangulado, em 5 de
dezembro do ano de 63 a.C. Depois de se passarem aproximadamente 94 anos reencarna como senador do
Império Romano, agora como Públio Lentulus Cornelius, bisneto de Públio Lentulus Sura, sua reencarnação
anterior. Públio Lentulus era um homem orgulhoso, mas nobre. Casou-se com uma excepcional mulher, Lívia,
que ele tanto amou, mas que também, trouxe-lhe grande revolta e sofrimento por haver abraçado o Cristianismo.
Tinham dois filhos, Flávia Lentúlia e Marcus. Sua filha fora atacada pelo mal da lepra, Hoje conhecido como
hanseníase. Como Flávia estava muito doente, Públio Lentulus recebeu do Imperador Tibério a designação para
alto cargo público na Palestina, onde havia um clima muito mais ameno para que a menina pudesse de alguma
forma se restabelecer. Foi desta forma que ele teve a grande oportunidade de encontrar Jesus.
Para acessar texto completo copie o link e cole em seu navegador:
https://chico-xavier.com/palavras-de-emmanuel/

“A cólera não resolve os problemas evolutivos e nada mais significa que um traço de recordação
dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras”.

www.irthomas.com.br
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(Emmanuel - Do livro O Consolador)

“Saber não é tudo. É necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e
a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira
dileta do amor”.
(Emmanuel - Do livro Vinhas de Luz)

“Ainda que nos sintamos encarcerados em ideias negativas que, às vezes, nos colocam em
sintonia com inteligências encarnadas ou desencarnadas, ainda presas a certos complexos de
culpa, conseguiremos a própria liberação desses estados, claramente infelizes, se nos
dispusermos com sinceridade a varar a concha do nosso próprio egoísmo, esquecendo, quanto
ao aspecto inarmônico de nossa vida mental, para servir aos outros, especialmente àqueles que
atravessam provações e problemas muito maiores que os nossos.”.
(Chico Xavier - Jornal “O Espírita Mineiro”, de Belo Horizonte, MG, número 171, fevereiro/abril de 1977)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h -"Livro dos Espíritos": 564 a 569 - Das ocupações e missões dos Espíritos
18h35m - "Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap.IV - 25 e 26: Necessidade de reencarnação
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h – Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: Tema Livre
Palestrante: Ricardo Aguiar (13º Conselho Espírita de Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabine de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
Convidada: Valéria Ventura (SEAE – Sociedade Espírita de Assistencia e Estudo – Guapimirim)
19h- Aplicação de Passes e Irradiações
20h as 21h – Educação Mediúnica (aberta ao público no primeiro momento)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Parábolas de Jesus
Palestrante: Maria Lucia Dias (C.E.E. C.I.T)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabine de Saúde

“O serviço é o nosso campo de iluminação”.
(Bezerra de Menezes)

“MEDIUNIDADE SOB INVESTIGAÇÃO:
UMA MÉDIUM BRASILEIRA PSICOGRAFA NO
LABORATÓRIO DO HOSPITAL DA
UNIVERSIDADE DA PENSILVÂNIA”

“...É conhecido o fato de experiências religiosas afetarem a atividade cerebral. Mas a resposta cerebral à
mediunidade, a prática de supostamente estar em comunicação com ou sob o controle do espírito de uma
pessoa morta, até então nunca tinha sido investigada”, diz Newberg. Os cientistas queriam investigar se
havia alterações específicas na atividade cerebral durante a psicografia. Se houvesse, quais seriam? Os
dez médiuns, quatro homens e seis mulheres, participavam do experimento voluntariamente. Foram
selecionados no Brasil por meio de uma longa triagem. Entre os pré-requisitos, tinham de ser destros,
saudáveis, não ter nenhum tipo de transtorno mental e não usar medicações psiquiátricas. Metade dos
voluntários dizia carregar décadas de experiência no “intercâmbio espiritual”. Outros, menos experientes,
apenas alguns anos. Na Filadélfia, antes de a experiência começar, os médiuns passaram por uma fase
de familiarização com os procedimentos e o ambiente do hospital onde seriam feitos os exames. O
experimento só daria certo se os médiuns estivessem plenamente à vontade. Todos se perguntavam se
o transe seria possível tão longe de casa, num hospital em que se podia perguntar se Dr. Gregory House,
o personagem de ficção interpretado pelo ator inglês Hugh Laurie, não apareceria ali a qualquer momento.

Numa sala com aviso de perigo, alta radiação, começaram os exames. Por meio do método conhecido
pela sigla Spect (Single Photon Emission Computed Tomography, ou Tomografia Computadorizada de
Emissão de Fóton Único), mapeou-se a atividade do cérebro por meio do fluxo sanguíneo de cada um
dos médiuns durante o transe da psicografia. Como tarefa de controle, o mesmo mapeamento foi
realizado novamente, desta vez durante a escrita de um texto original de própria autoria do médium, uma
redação sem transe e sem a “cola espiritual”. Os autores do estudo partiam da seguinte hipótese: uma
vez que tanto a psicografia como as outras escritas dos médiuns são textos planejados e inteligíveis, as
áreas do cérebro associadas à criatividade e ao planejamento seriam recrutadas igualmente nas duas
condições. Mas não foi o que aconteceu. Quando o mapeamento cerebral das duas atividades foi
comparado, os resultados causaram espanto...”
Para acessar artigo completo copie o link e cole em seu navegador:
http://revistaepoca.globo.com/vida/noticia/2012/11/os-avancos-da-ciencia-da-alma.html

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
18h - “O Livro dos Espíritos“
18h25m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h30m - Livro “Entre a Terra e o Céu (André Luiz)
20h30m - Reunião Mediúnica (privativa)
A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou
apenas um deles.

Há mais de 20 anos a AME-Brasil vem realizando o MEDNESP – Congresso da Associação MédicoEspírita do Brasil, reconhecidamente o maior evento de medicina e espiritualidade do planeta.
Em 2017 o XI MEDNESP terá como tema central CIÊNCIA, SAÚDE E ESPIRITUALIDADE:
CONSTRUINDO PRÁTICAS E DESENVOLVENDO SABERES, organizado pela Ame Carioca e com o
apoio das Ames vinculadas a Ame Brasil no Estado do Rio de Janeiro.
O evento acontecerá no Riocentro, maior centro de convenções da América Latina, na cidade do Rio de
Janeiro, cidade maravilhosa, que estará abraçando com muito carinho a todos aqueles que acolherem
esse convite para debatermos a contribuição do Espiritismo na elaboração de um novo paradigma para
a saúde.

