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“Em meados da década de 1860, a cidade de Salvador conheceu uma explosão espírita de que não há
paralelo no Brasil. As obras de Kardec, lidas em francês, eram discutidas apaixonadamente nas classes
mais cultas.” É assim que Ubiratan Machado coloca em seu livro Os Intelectuais e o Espiritismo como
chegou ao nosso país a Doutrina Espírita. E continua sendo apenas estudada pela Corte e como privilégio
dos que conheciam o idioma francês. Mas foi em 1865 que realmente oficializou-se o Espiritismo com a
fundação do 1º Centro Espírita de conhecimento público, do país, sob a direção do Dr. Luiz Olímpio Teles
de Menezes, na cidade de Salvador, O Grupo Familiar do Espiritismo. No ano seguinte, Dr. Menezes
publicou sua tradução da Filosofia Espiritualista, uma seleção de trechos de O Livro dos Espíritos, de Allan
Kardec. Ao mesmo tempo, em São Paulo, a Tipografia Literária editava outro livro do Codificador. “O
Espiritismo reduzido a sua mais simples expressão”, sem indicação de tradutor. A primeira consequência
do trabalho de Luís Olímpio era muito clara, o público que não conhecia o francês começou a ler com
bastante interesse a filosofia espírita. A Segunda foi a reação do clero, que começou a falar nos púlpitos
sobre os malefícios da nova doutrina e em seguida lançou uma Carta Pastoral, datada de 16 de junho, mas
só divulgada a 25 de julho de 1867. Essa Carta em forma de opúsculo acusava violentamente o Espiritismo
com inverdades, ocasionando uma série de debates entre Luiz Olímpio e o padre Juliano José de Miranda.
E evidentemente o ponto mais ardoroso era a reencarnação. Encerrou-se finalmente depois de longo tempo
quando o padre sabendo que Luiz Olímpio era católico de nascimento, resolveu a questão dizendo que
“Espiritismo e Catolicismo são a mesma Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo”. No ano de 1875 a Livraria
Garnier lançava a sua primeira tradução de uma obra de Allan Kardec para o Brasil, O Livro dos Espíritos,
pelo médico fluminense Dr. Joaquim Carlos Travassos; que foi também o tradutor do O Céu e o Inferno e
O Livro dos Médiuns. Esses são apenas alguns dados extraídos da belíssima obra Os Intelectuais e o
Espiritismo em que podemos encontrar o início do movimento Espírita Brasileiro e a necessidade imperiosa
dele florescer no Brasil. Os espíritos de Bezerra de Menezes, Humberto de Campos e tantos outros nos
trazem mensagens sobre a necessidade de divulgação do Espiritismo no solo pátrio e inclusive em outros
países. A mensagem espírita representa a presença de Jesus entre nós, quando afirmou que enviou o
Consolador “para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode
receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas, vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em
vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas
as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.” (João, XIV: 15 a 17; 26). ”

“A qualidade dos nossos pensamentos influencia o nosso organismo físico, e devido a este
mecanismo estabelecemos o bem-estar e a saúde se estivermos em sintonia com o
equilíbrio emocional; ou podemos contrair alguma doença se estivermos desenvolvendo
pensamentos negativos capazes de atingir a estrutura física do nosso corpo.
(Maria de Lourdes - www.nossolar.org.br)
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Ano 19 - setembro / 2017 – nº 217

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Experiências de Vida”: Cap. V - 11 a 13: - Esquecimento do passado; Motivos de resignação.
(novo formato de estudo que acontecerá sempre no primeiro sábado de cada mês)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h – Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: O Evangelho Segundo o Espiritismo, “O sacrifício mais agradável ao Senhor”.
Palestrante: Edson Wilson (Casa da Cultura Espírita Deolindo Amorim – Teresópolis – RJ))
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente

16 18h - “Pinga Fogo”: - Convidada da noite: Valéria Ventura (SEAE)

19h - Aplicação de passes e irradiações
20h – Educação Mediúnica (aberta ao público no primeiro momento que é o de estudo).

23

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Parábolas de Jesus”: “O paralítico de Cafarnaum”
- Palestrante: José Carlos Carvalho (C.E.E. Casa do Irmão Thomás)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h às 22h - Cabines de Saúde

“Estende as tuas mãos sobre os doentes que te busquem o concurso de
irmão dos infortunados convicto de que o Senhor é o Manancial de todas as
Bênçãos.
(Bezerra de Menezes)

“A INVEJA”
(Maria de Lourdes)

ORAÇÃO DO IDOSO
(Autor desconhecido)

“Dentre os sentimentos negativos que o homem ainda conserva em seu íntimo, vamos encontrar a inveja

como larva destruidora, capaz das piores ações. Quando se manifesta, é quase sempre de forma
camuflada, tornando-se uma perfeita armadilha para todos. Quem acolhe a inveja, nem sempre tem
consciência do que faz. No entanto, é ela uma arma devastadora que sempre encontra eco nos planos
espirituais inferiores. Com isto, forma-se a cumplicidade entre “mortos” e “vivos”, levando o encarnado a
vivenciar momentos bem cruéis em sua própria vida. Jesus nos ensinou que o amor deve orientar nossos
passos para conseguirmos paz e harmonia. Porém, se acolhemos a inveja no trato com os nossos irmãos
encarnados estamos fazendo justamente o oposto daquilo que o Mestre nos ensinou. Quando invejamos,
destruímos os laços da fraternidade que deveriam unir a todos nós, espíritos reencarnados na Terra. A
inveja é como punhal, cuja lâmina aponta diretamente para o invejoso, que raramente se dá conta que é
ele o grande prejudicado. Este sentimento inferior, infelizmente, encontra grande acolhida entre a
humanidade terrena. As oportunidades para o desenvolvimento desta chaga são inúmeras: pode ser a
promoção no emprego, que nosso amigo conseguiu; a compra do imóvel pelo vizinho; a melhor
classificação na escola pelo colega do nosso filho; enfim, são inúmeros os acontecimentos que podem
despertar esta mancha que a alma humana ainda abriga. No entanto, devemos notar que o prejudicado é
sempre o invejoso, que não tendo coragem para lutar por seus ideais, lança sobre o próximo, seu maldoso
olhar de cobiça. Desta forma, o invejoso, além de se comprometer, moralmente, ainda permite que
espíritos menos evoluídos se liguem a ele pelos laços da afinidade. Todos sabemos que a reencarnação
é uma oportunidade para o espírito aprender e evoluir... Assim sendo, devemos lembrar o ensinamento
de Jesus que nos disse: “Orai e Vigiai”. Protegidos pela oração e pelos bons pensamentos estaremos
livres da cobiça, essa erva daninha que se alastra silenciosamente... Atualmente, vivemos uma era de
muita competitividade, mas, não podemos esquecer a ética e a moral nas ações que praticamos. Não
precisamos ser predadores para subir na escala da vida material, pois, cada pessoa tem seu próprio
espaço de acordo com as leis divinas. Vamos lembrar que Jesus, em seus ensinamentos, exemplificava
o valor das boas ações, deixando as pessoas perceber o quanto era danoso o caminho dos sentimentos
inferiores. No Sermão da Montanha, o Mestre nos dá os melhores exemplos de como devemos nos
comportar para sermos dignos e corretos em nossos pensamentos e ações. (www.nossolar.org.br)

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
18h30m - “O Livro dos Espíritos“
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h30m - “Livro dos Médiuns”
20h às 20h15m - Intervalo
21h - Reunião Mediúnica (privativa)
Você pode frequentar os três estudos ou apenas um deles.

Felizes os que respeitaram as minhas mãos enrugadas e os meus pés deformados;
Felizes os que falaram comigo apesar dos meus ouvidos já não entenderem bem as suas
palavras;
Felizes os que compreenderam que os meus olhos começaram a não ver e as minhas ideias a
ficarem baralhadas;
Felizes os que, com um sorriso, perderam tempo em conversar comigo;
Felizes os que me ajudaram a lembrar coisas de antigamente;
Felizes os que disseram que gostavam de mim e que eu ainda prestava para alguma coisa;
Felizes aqueles que me ajudaram a viver os últimos dias de minha vida.
Se meus olhos e ouvidos se curvarem
a Ti, Senhor meu Deus, em toda a sua
plenitude então sou crente a Ti.
Mas, se ao contrário estiver rente às
guerras e injúrias, crerei mais nos
homens do que em meu Pai.
Se minhas mãos por mim forem
utilizadas para apedrejar ou acusar,
então mais uma vez estarei crendo na
força do homem e não em meu Pai.
Se em teu ardor beneficente eu
derramar minhas lágrimas, se sobre
tuas vestes deixar cair o pranto
silencioso sem reclamações ou
levantes então sim! Será manifesta
minha verdadeira fé!
Senhor, a Ti entrego meu destino!
(Gaspar Netto)
Psicografia ditada no momento da
confecção deste informativo)

