“GERSON SIMÕES MONTEIRO”
(1936 - 2016)

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

Consta no histórico da Casa do Irmão Thomás:“...Passamos a
manter correspondência e, por solicitação do Sr. Juvanir Borges,
fomos auxiliados pela USEERJ (União das Sociedades Espíritas do
Estado do Rio de Janeiro), através de seu presidente, Sr. Gerson
Simões Monteiro, recebendo todas as informações necessárias para
a fundação de um Centro Espírita.” Por este motivo Gerson tornouse cofundador desta Casa de Jesus.
(histórico completo em nosso site)
Deixamos aqui nosso carinho e agradecimento. Paz e luz!
Gerson dirigia, desde 1989, a Fundação Cristã-Espírita Cultural Paulo de Tarso (Funtarso), operadora da
Rádio Rio de Janeiro, emissora onde apresentava os programas “Debate na Rio” e “Respondendo aos
Ouvintes”, e fazia outras participações na grade. Articulista de jornais e revistas desde assinou, aos
domingos, a Coluna Espírita do Blog do Jornal EXTRA, desde 1998. Autor de 14 livros editados por diversas
editoras. O trabalhador conheceu o Espiritismo ainda na juventude e desde então tornou-se tarefeiro,
atuando em variadas frentes, fosse como expositor, escritor, radialista, coordenando atividades
doutrinárias. Coordenou ações decisivas no processo de unificação das instituições do antigo Estado da
Guanabara, a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói (RJ), e a União das Sociedades
Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, hoje Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro

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

DIA

ATIVIDADE

Ano 20 - março / 2018 – nº 222

17h30m - Harmonização do Ambiente

03 18h – “Parábolas de Jesus”: O Homem da mão mirrada (Eliana Gaudenzi CEECIT)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h15m - Desobsessão (reunião privativa)
COMEMORATIVA DE ANIVERSÁRIO DA CASA
17h30m - Harmonização do Ambiente

10 18h - Abertura

18h30m - Palestra com Bruno Lourenço
19h50 - Passe coletivo e prece de encerramento
20h - Comemoração
17h30m - Harmonização do Ambiente

MARCUS DE MARIO
Agradecemos também ao nosso querido amigo Marcus de Mario
que carinhosamente aceitou apadrinhar a Casa e que tem nos
agraciado com sua presença desde 2004. Palestrante espírita,
Educador, escritor, palestrante, consultor. Marcus De Mario
colabora no Grupo Espírita Seara de Luz. É também
Programador/Apresentador da Rádio Rio de Janeiro, e Diretor
do Instituto Brasileiro de Educação Moral - IBEM.
Será que a reencarnação é a verdade? Se for, o que muda em nossas vidas? Essas
e tantas outras perguntas instigantes sobre o tema são respondidas neste livro,
Para conhecer o trabalho
Marcus
De Mario
acessedoosespiritismo, ou doutrina espírita, conforme
sempredecom
o respaldo
do princípio
seguintes endereços na
internet:
apresentados por Allan Kardec. A disposição em perguntas e respostas busca, de
maneira didática, facilitar a compreensão do leitor. Respondidas clara e
www.marcusdemario.com
objetivamente, auxiliadas sempre que necessário por exemplos, as questões
propostas visam a esclarecer e instruir desde aqueles que nunca pararam para refletir
http://analiseecritica.blogspot.com.br
acerca da reencarnação, passando por quem dispõe de alguma noção sobre o
assunto, até os já possuidores de conhecimentos mais aprofundados.
www.ibemeduca.com.br

17 18h - “Pinga Fogo”: convidada do mês Valeria Ventura

19h - Aplicação de passes e irradiações
19h40m às 21h30m - Educação Mediúnica (aberto ao público no primeiro momento que é de estudo)

24

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Livro dos Espíritos”: 619 a 623 - Conhecimento da lei natural
18h30m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”:
Cap. V - 25 e 26: - A melancolia; - Provas voluntárias. O verdadeiro cilício
19h - Aplicação de passes
19h40m às 22h - Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente

31 18h - “Livro dos Médiuns”: tema livre

19h - Aplicação de passe coletivo
Obs.: Não haverá segunda parte (sábado de aleluia)

“Não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la.
(Thomás de Aquino)

CARNAVAL: OBSESSÃO FANTASIADA DE FELICIDADE
(Saulo de Tarso)

HUMBERTO DE CAMPOS – O IMORTAL DA BOA NOVA
(filme)
No mês de novembro/17 ocorreu o lançamento do filme “Humberto de Campos – O
Imortal da Boa Nova”. A película conta com depoimentos de pesquisadores e
estudiosos, como Haroldo Dutra Dias, Saulo César Ribeiro e a participação do ator
Lima Duarte. Eles falam sobre a obra Boa Nova, ditada pelo Espírito Humberto de
Campos e psicografada pelo Médium Chico Xavier, livro que apresenta episódios
relacionados ao Cristo e importantes personagens bíblicos. Esta é uma produção e
direção de Oceano Vieira de Melo e conta com a distribuição da Versátil Digital
Filmes. Informações: (11) 3670-1950 ou www.dvdversatil.com.br

“...para a compreensão da festa de momo, se faz necessário lembrar que o planeta Terra ocupa apenas
o segundo lugar na escala evolutiva na condição de mundo de provas e expiações. Assim sendo,
reencarnam espíritos recém-saídos da condição de barbárie, que começam a alcançar novas
oportunidades de evolução espiritual em busca da luz. Entretanto, trazem esses espíritos as mais
grotescas vibrações e sensações que precisam ser extravasadas e com isso aproveitam as festas de
momo para realizarem as “descargas, tendências reprimidas”. Quando a Terra deixar esse estágio
evolutivo, nas palavras de Bezerra de Menezes, “em seu lugar, então, predominarão a alegria pura, a
jovialidade, a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão
nem promiscuidade”. A folia em que pontifica o Rei Momo já foi um dia a comemoração dos povos
guerreiros, festejando vitórias; foi reverência coletiva ao deus Dionísio, na Grécia clássica, quando a festa
se chamava bacanalia; na velha Roma dos césares, fortemente marcada pelo aspecto pagão, chamou-se
saturnalia e nessas ocasiões se imolava uma vítima humana”. Dentre a vasta literatura espírita, indicamos
como leitura ... a obra “Nas Fronteiras da Loucura”, de Manoel Philomeno de Miranda, psicografia de
Divaldo Pereira Franco, onde é abordado o tema para nossas reflexões quanto a utilização de nossas
energias vitais que mal utilizadas são canalizadas, sugadas por entidades infelizes que utilizam dessas
energias como o alimento é para nós encarnados...

“UM POEMA NAS ESTRELAS”
Não estou a olhar de cá pra lá...estou,
literalmente, nas estrelas!
Redimido e muito vivo, vivo aqui e acolá a
rodar pelo universo, sempre a cantarolar.
Minha vida como “morto” dá a mim – e
oxalá – um trato de obediência que na
Terra quis burlar.
Tão linda esta visão, e perfeita, de uma
parte dos mundos que me vejo a visitar.
Perplexo fico eu, neste espaço salutar.
Não tenho em meus cadarços nenhum nó,
nada a amarrar mas sinto que a liberdade
que aqui tenho, um dia vai acabar pois voltarei a reencarnar!

Fonte: www.correioespirita.org.br (apenas parte do artigo foi repassado aqui)
Assine Correio Espírita e acesse online o Jornal.

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
18h30m - “O Livro dos Espíritos“
19h - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
19h30m - “Livro dos Médiuns”
20h às 20h15m - Intervalo
20h30m - Reunião Mediúnica (privativa)

(psicografia ditada para o informativo. Sem
identificação do autor espiritual)

“Para a grande maioria das criaturas,
a alma é (...) transcendente a nós
mesmos e só precisamos nos
preocupar com sua situação após a
morte física; (...) Mas a verdade é
que, alma, somos nós espíritos
encarnados, com nossa humanidade
e materialidade, qualquer que seja
nosso nível evolutivo”.
(Doris Gandres)

“Enquanto aguarda nova encarnação,
o desencarnado fica no estado de
Espírito errante, estado em que
espera novas oportunidades e aspira
a um novo destino. O fato de estar
desencarnado não o coloca, porém,
na condição de Espírito errante.
Errante só o é aquele que necessita
de nova encarnação para progredir.”
(O Consolador)

