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

“BIBLIOTECA DE OBRAS RARAS FEB”
A Biblioteca de Obras Raras, mantida pela Federação Espírita Brasileira (FEB), inclui obras do período préespirítico, isto é, das primeiras manifestações espíritas em diversas localidades do mundo, o Pentateuco
Kardequiano em seu original, além das obras editadas pela FEB ou publicadas sob os seus auspícios.
Podem ser vistos na Biblioteca a Galeria dos Presidentes da Federação por toda sua trajetória, os
mobiliários utilizados por Bezerra de Menezes, no período de 1889 e 1895-1900, e por Wantuil de Freitas,
no período de 1943-1970.

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
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10
Na Grécia Antiga era costume se enterrarem os mortos com suas joias e vestimentas. Os exageros eram
tão grandes que um legislador estabeleceu que se reduzisse ao máximo de três o número de vestimentas
a seguirem com o cadáver. Na Roma Antiga era hábito se alimentar, periodicamente, os que haviam
partido com leite, carne e frutas. Acreditavam então que o morto necessitaria de tudo aquilo na nova vida
que iria viver. Convenhamos que, após o advento de Jesus e Sua lição de Imortalidade, cabe-nos abraçar
a verdade, abandonar a ignorância e viver como Espíritos imortais que somos, preparando-nos de forma
digna para o retorno à pátria espiritual, quando soar a nossa hora.
Redação do Momento Espírita, com base no artigo “O que Sinatra levou consigo”, publicado na Revista
Isto é, nº 1496.
Disponível no CD Momento Espírita, v. 17, ed. Fep.
Em 03.11.2010.
Sabendo que a experiência humana é vasta colmeia de luta na qual enxameiam
desencarnados de toda sorte, urge saiba ajustar-se à companhia de ordem
superior, buscando no convívio de Espíritos Benevolentes e Sábios o clima ideal
para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no
estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros.
Autor: Emmanuel
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Livro: Mediunidade e Sintonia

ATIVIDADE
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “Histórias de Vida”: Cap. V - 21 e 22: - Perda das pessoas amadas. Morte prematura; Se
fosse um homem de bem teria morrido.
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h15m as 21h15m - Desobsessão (reunião privativa)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Palestra: apresentação de Vídeo (tema livre)
Obs.: Haverá apenas passe coletivo (não haverá irradiação)
18h - Harmonização do Ambiente

17 18h30m - “Pinga Fogo”

19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h às 20h20m - Educação Mediúnica (aberto ao público no primeiro momento que é de estudo)
DIA 18 TERMINA O HORARIO DE VERÃO mas só retornaremos para as 17h30m em março

24

18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “Livro dos Espíritos”: 614 a 618 - Caracteres da lei natural
19h10m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”:
Cap. V - 23 e 24: - Os tormentos voluntários;
- A desgraça real.
19h30m - Aplicação de passes
20h às 22h - Cabines de Saúde

“Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios
corrompem o ar respirável” - (Allan Kardec - A Gênese, cap. XIV, item 16).

“...Precisamos caminhar meus irmãos, mas sorrindo, tropeço não é sinal de desânimo, é
oportunidade de reabilitação. Só temos que agradecer a Jesus, tudo de bom que Ele nos manda,
é questão de opinião, mas que Ele é bom é...)
(José Grosso – espírito)

INFANTICÍDIO EUGÊNICO: fruto da ignorância espiritual.
(Dr. Americo Domingos Nunes Filho)
“Na Grécia Antiga, a cidade de Esparta é sempre lembrada com pesar por ser conhecida pelo seu intenso
atraso moral, porquanto, além de ter sido irracionalmente bélica, voltada exclusivamente para a guerra e
conquista de territórios, igualmente investia suas ferozes garras contra os bebês, assassinando-os quando
nasciam com alguma deficiência física ou mental, praticando o infanticídio eugênico (tipo de aborto
preventivo executado em casos em que há suspeita de que a criança possa nascer com defeitos físicos,
mentais ou anomalias, implicando em uma técnica artificial de seleção do ser humano)...
Tornou-se célebre o diálogo, em um programa de televisão, entre Jerôme Lejeune, um dos maiores
geneticistas do século XX, descobridor da Síndrome de Down, com o médico abortista Monod. O prof.
Lejeune perguntou: “Sabendo-se que um pai sifilítico, e uma mãe tuberculosa tiveram quatro filhos: o
primeiro, cego de nascença; o segundo, morto logo após o parto; o terceiro, surdo-mudo; o quarto,
tuberculoso, e que a mãe ficou grávida de um quinto filho, o que o senhor faria?” Monod respondeu: “Eu
interromperia essa gestação”. Lejeune: “Então o senhor teria matado Beethoven”.
A Doutrina Espírita, como o “Consolador Prometido por Jesus”, esclarece que é importante permitir o curso
natural de uma distonia até a morte, de forma alguma praticando o extermínio
do ser em formação e entende que os “hodiernos espartanos” são espíritos não esclarecidos, incipientes
na escala evolutiva espiritual, os quais necessitam da parte dos espiritistas muitas vibrações de amor e
paz. São seres que precisarão de muitas oportunidades reencarnatórias, desconhecendo ainda a sublime
existência do princípio espiritual individualizado, responsável pela constituição de um corpo que surge na
arena física, fenômeno assaz sublime, citado por Jesus e transcrito no Evangelho de João (cap. 3, vers.
12), como “nascer de novo”, acontecimento obrigatório para sua evolução dentro da Eternidade...”
Fonte: Transcrito apenas pequena parte do artigo - Correio Espírita, ANO XII * Nº. 151 * janeiro 2018.

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
17h30m – Relaxamento através da Yoga.
18h30m - “O Livro dos Espíritos“
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h30m - “Livro dos Médiuns”
20h às 20h15m - Intervalo
21h - Reunião Mediúnica (privativa)

ATMOSFERA ESPIRITUAL / CARNAVAL
Pensamentos e Fluidos (Autor: Allan Kardec)
...em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma
atmosfera espiritual fluídica, que varia vibratoriamente, segundo a natureza moral dos Espíritos
envolvidos. À atmosfera fluídica associam-se seres desencarnados com tendências morais e vibratórias
semelhantes. Por esta razão, os Espíritos superiores recomendam que nossa conduta, nas relações com
a vida, seja a mais elevada possível. Uma criatura que vive entregue ao pessimismo e aos maus
pensamentos, tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, da qual aproximam-se Espíritos
doentios. A angústia, a tristeza e a desesperança aparecem, formando um quadro físico-psíquico
deprimente, que pode ser modificado sob a orientação dos ensinos morais de Jesus. “A ação dos Espíritos
sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde
o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento; que o pensamento lhes pode modificar as
propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, dos
pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos” (Allan Kardec - A Gênese, cap. XIV, item 16). “Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera
fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à
invasão dos maus. Se um dia a Terra chegar a não ser povoada senão por homens que, entre si, praticam
as leis divinas do amor e da caridade, ninguém duvida que não se encontrem em condições de higiene
física e moral completamente outras que as hoje existentes” - (Allan Kardec - Revista Espírita, Maio,
1867).
***********************************************************************************************************************
Observemos as palavras de Kardec e atentemos sobre a necessidade de aumentarmos nossos cuidados
no que diz respeito aos locais que frequentarmos no carnaval. Evitemos viciações haja vista que
estaremos em contato com espíritos que exacerbarão nossas mazelas e tentarão a todo custo nos levar
às tentações. Quando rezamos o Pai Nosso e pedimos que “não nos deixe cair em tentações” não
podemos esperar milagres e precisamos fazer a nossa parte. A carne não é fraca... o espírito que nela
faz morada nesta encarnação é que o é. Todos conhecemos as palavras de Paulo em Coríntios 6:12
“Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém”. Pois bem, apenas conhecer as palavras não é o suficiente.
Precisamos agir na direção certa e domar nossas más inclinações. (Eliana Gaudenzi)
Reencontro com a Vida
(Divaldo Franco, pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda)
É uma obra riquíssima de esclarecimentos do nobre benfeitor espiritual Manoel
Philomeno de Miranda, demonstrando que morrer significa somente passar de uma
situação vibratória para outra. Assim, devemos cumprir o nosso dever e evoluir ao
máximo na Terra, pois, em algum momento, voltaremos à nossa verdadeira casa: o
Mundo Espiritual. Desse modo, devemos estar preparados para este momento, tanto
com a evolução moral, quanto com a evolução intelectual. É uma obra magnífica!

