CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

“PRIMAVERA, INDICAÇÃO DA VIDA”
(Chico Xavier - pelo espírito Emmanuel)

Uma receita que nos cure os sofrimentos da mágoa, uma indicação para esquecer o mal, muitos pedem.
Urge, no entanto, reconhecer que o bem é tão vital e espontâneo em nossa estrada comum, que nos
habituamos frequentemente a recolhê-lo sem, ao menos, pensar em estudo ou gratidão.
Exemplo: o amparo incessante e gratuito do sol e do ar que nos alimenta.
De modo geral, não nos lembramos de que vivemos imersos no oceano infinito da Infinita Bondade de Deus,
e, em muitas ocasiões, ao invés de seguir os movimentos certos das correntes do Amor Universal em que
existimos e respiramos, lutamos contra elas, a dilapidar em vão as nossas próprias farsas, no só intuito de
solenizar diminutos detritos de lodo que passam por nós, a caminho de esquecimento e desintegração.
Se te encontras sob o real propósito de subtrair o coração à influência do mal, promete a ti mesmo enumerar
as bênçãos que te rodeiam e aquelas outras que te ocorrem na experiência cotidiana: o abrigo doméstico, a
saúde relativa, o remédio que te suplementa as energias, o pão, a veste, a água pura, o trabalho digno, os
recursos que te sustentam a execução dos compromissos assumidos sem problemas de consciência, o
estudo tanto quanto queiras os valores da amizade, as possibilidades de compreender e de auxiliar, o
tesouro da oração, o apoio constante à renovação íntima, as palavras encorajadoras de alguém…
Faze cada manhã uma lista dos bens que Deus já colocou à tua disposição e observarás que o mal é nuvem
passageira no céu de tuas ideias e emoções; então te desvencilharás, rapidamente, de todos os laços que
ainda te prendam, porventura, à sombra de ontem para encontrares hoje o melhor tempo de sentir o bem,
conhecer o bem, crer no bem e praticar o bem, na romagem evolutiva em que todos nós achamos, buscando,
passo a passo, a vida perfeita para a felicidade maior.
(Do livro Alma e Coração. Psicografia de Francisco Cândido Xavier)
VIDA DO MÉDIUM ESPÍRITA DIVALDO FRANCO VIRA FILME
Produção está sendo gravada em Salvador e São Paulo e vai estrear ano que
vem. Divaldo Franco, maior médium espírita brasileiro vivo, terá sua vida
transformada em filme. O longa-metragem ficcional será baseado no best-seller
“Divaldo Franco: A Trajetória de Um dos Maiores Médiuns de Todos os
Tempos”, escrito por Ana Landi. A pedido do biografado, a autora do livro foi
contratada como consultora da obra cinematográfica. Dirigido por Clovis Melo,
o filme conta com nomes como Bruno Gracia e Laila Garin no elenco.
As gravações já estão acontecendo em Salvador e em São Paulo e a previsão de lançamento é no primeiro
semestre de 2019. "Queremos aproveitar as comemorações do aniversário de 91 anos dele, em maio, para
lançar o filme", adianta Sidney Girão, diretor executivo da Estação Luz Filmes e um dos produtores.
Divaldo - O Filme é uma coprodução entre os estúdios Fox, as produtoras CINE e Estação Luz Filmes - que
já produziu os filmes espíritas Bezerra de Menezes e Chico Xavier. "A ideia é mostrar esse exemplo de vida
que é o Divaldo Franco. A nossa vontade é que o espectador assista, se diverta e saia com esse sentimento
mais humano", finaliza Girão. (Fonte: Correio 24 Horas)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Parábolas de Jesus: “O Filho Pródigo”
Palestrante: Ricardo Teixeira (C.E.E. Casa do Irmão Thomás)
19h - Aplicação de passes e irradiações
20h as 21h15m - Desobsessão (reunião privativa)
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
19h - Aplicação de passes e irradiações
(NÃO HAVERÁ SEGUNDO MOMENTO)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Depende de Nós” (baseado na música de Ivan Lins)
Palestrante: Eliana Gaudenzi (C.E.E. Casa do Irmão Thomás - Guapimirim)
19h – Aplicação de Passes
19h40m às 21h30m - Cabines de Saúde
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “Livro dos Espíritos”: 643 a 646 – O bem e o mal
18h30m - “Evangelho Segundo o Espiritismo”: Cap. VII – 3 a 6: - O que se deve entender por
19h - Aplicação de passes
pobres de espírito?
20h às 21h30m – Reunião Mediúnica
17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Mediunidade: “The Afterlife Investigations - Edição Brasileira”.
19h - Aplicação de passes
19h40m às 21h30m - Cabines de Saúde

TOMÁS DE AQUINO
Desencarne: 7 de março de 1274 (49 anos)
Biografia: foi padre dominicano, filósofo, teólogo, distinto
expoente da escolástica, proclamado Doutor da Igreja católica,
cognominado Doctor Communis ou Doctor Angelicus.
- https://kdfrases.com/autor/s%C3%A3o-tom%C3%A1s-de-aquino
(Desconhecemos o autor)

“REMÉDIO PARA A ALMA: ESPIRITUALIDADE É DISCIPLINA
NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFF”
(Fonte: Correio Espírita)
NITERÓI - O ditado “Errar é humano, e perdoar é divino” sempre transitou pela religiosidade. Perdão e
consciência vêm ganhando, entretanto, espaço nos meios acadêmico e científico, que analisam os
benefícios à saúde alcançados por quem cultiva bons sentimentos e deixa para trás rancor, mágoa e raiva.
Uma prova dessa mudança é a disciplina optativa Medicina e Espiritualidade, que caminha para o quarto
semestre na faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense. Os mestres da cadeira trabalham
com a ideia de medicina integrativa seguindo conceitos da Carta de Ottawa, que conclamou, em 1986,
organizações sociais e a Organização Mundial da Saúde (OMS) a esforços para um novo padrão de saúde
pública. O documento defende que saúde não é apenas a ausência de doença, mas uma condição
decorrente do bem-estar físico, psicológico, familiar, social e espiritual, como explica o coordenador da
disciplina, José Genilson Ribeiro. - Na Europa e nos Estados Unidos, cerca de 80% das faculdades já têm
essa cadeira no currículo. No Brasil, ainda estamos devagar — diz Ribeiro, urologista e professor da UFF
responsável pela implementação da disciplina em 2017. — Em aula, trabalhamos os sentimentos.
Acreditamos que a doença começa na alma, se instala no corpo físico, e que é preciso tratar o paciente de
maneira integral. Não basta tratar o efeito da doença, mas os aspectos totais. Muitas pessoas têm mágoas
e não conseguem perdoar. Isso as deixa presas em suas dores, o que dificulta a melhora física. Lecionada
por um grupo de profissionais atuantes nas áreas de psicologia, medicina e arteterapia, a disciplina Medicina
e Espiritualidade vai além das salas de aulas. No Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade
(Nesme) da UFF, pacientes são atendidos gratuitamente por professores e estudantes. Na Universidade
Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), alunos criaram a Liga Acadêmica de Medicina e Espiritualidade (Liame),
em 2014, para dar espaço a pesquisas e debates sobre o tema. Abrangendo a necessidade de “cuidar de
quem cuida”, um grupo de apoio aos estudantes da Liame recebe alunos de Medicina para que eles também
expressem suas emoções e tenham melhores condições de lidar com elas. - Criamos a Liame com base no
aumento do interesse acadêmico-científico pelo tema de saúde e espiritualidade. Em 1998, foi proposta pela
OMS a inclusão da dimensão espiritual do ser à sua definição de saúde, convidando-nos a repensar o
paradigma científico frente ao diálogo com o sentido espiritual da vida — contextualiza Carlos Roberto
Figueiredo, estudante da Faculdade de Ciências Médicas da Uerj e fundador da Liame.
(acesse a reportagem completa em: http://correioespirita.org.br/categorias/noticias-correio-espirita/2409remedio-para-a-alma-espiritualidade-e-disciplina-na-faculdade-de-medicina-da-uff )

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)
Direção: José Carlos Carvalho

“ATUALIZAR KARDEC?!”
Rogério Coelho
(Obs:apenas parte do texto encontra-se aqui)
“... Existe outra questão que me deixa não só triste, mas profundamente indignado: é quando alguém que
se diz espírita afirma que Kardec precisa ser atualizado. Tal atitude denota extrema ingratidão…Existem
inúmeros verbos que podem ser colocados antes do nome de Kardec: ler Kardec; conhecer Kardec; estudar
Kardec; refletir Kardec; entender Kardec; divulgar Kardec; amar Kardec; abençoar Kardec; admirar Kardec;
louvar Kardec; elogiar Kardec; meditar Kardec; bendizer Kardec; aprender com Kardec; fazer como Kardec,
pensar como Kardec; agradecer a Kardec, mas atualizar Kardec?! Jamais!...
Vez por outra, temos surpreendido companheiros invigilantes, repetindo informações de estudiosos que
afirmam que Kardec está ultrapassado, por terem seus pensamentos e orientações completado um século
e meio de existência, e de lá para cá tudo se modernizou, e que a era pós-Kardec trouxe novos conceitos,
novas revelações, veiculadas por Espíritos e médiuns confiáveis. Na verdade, o Espírito humano, indócil
por natureza e ávido por novidades, está sempre engendrando e articulando. Mas, em matéria de
Espiritismo, tudo está contido nas Obras Básicas de Allan Kardec e tal deve ser o eixo de toda e qualquer
elucubração espiritista. Portanto, qualquer novidade que surja, fora do contexto doutrinário, não tem o aval
da Codificação. Kardec nunca esteve e não está ultrapassado. Está, sim, atropelado pela insolência e
leviandade de pseudoespíritas que, no dizer de Herculano Pires, são presunçosos demais e estudiosos de
menos. Esses, geralmente, endossam suas teses absurdas com a afirmativa do próprio mestre lionês que
disse: Se a Ciência provar que o Espiritismo está em erro em algum ponto, ele se modificará nesse ponto.
Acontece que, até hoje, a Ciência não tem feito outra coisa senão confirmar os postulados espíritas,
ratificando, portanto as informações contidas na Codificação... Para esclarecimentos mais detalhados e
sedimentações doutrinárias recomendamos a leitura do livro, publicado em parceria com Orson Peter
Carrara: Ontem e hoje com Kardec, sempre atual, ed. Mythos Book, no qual poderemos nos deleitar com
a impressionante clareza e sábias argumentações do notável mestre de Lyon.
JOSÉ GROSSO - O CANGACEIRO DO BEM - parte 5
"Os cômodos para realização dos trabalhos foram indicados pelo Dr. Rômulo
Joviano: um quarto menor que serviria de cabina e uma sala grande, ligada, que seria
ocupada pelos assistentes. Em número talvez superior a quinze pessoas, assistimos
ao desenrolar dos trabalhos. Diversos espíritos apresentaram-se materializados.
Todavia se apresentaram totalmente iluminados, por uma luz que saía de dentro para
fora, tornando o ambiente antes às escuras, num suave crepúsculo. A impressão
exata que se tinha era de que um globo de luz fluorescente em forma humana
caminhava pela sala. Sucederam-se as aparições que vinham conversar com os
(1896 - 1936)
presentes no recinto. A chegada dos espíritos na cabina era assinalada por clarões que lembram os
relâmpagos de cor verde-roxo-azulada. O médium Peixotinho tornara-se meu conhecido em Belo Horizonte
dois ou três dias antes da reunião; não conhecia minha família nem sabia se eu possuía ou não filhos. Não
viu nenhum retrato de filhos meus. Finalmente, não tratamos desse assunto. No entanto, entre os espíritos
que se materializaram em forma luminosa, apresentou-se o espírito de minha filha Heleninha, que com dois
anos de idade morrera no ano de 1945. Na mesma estatura, em voz semelhante, dirigiu-se a mim dizendo...

