CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

“A fé se torna gigantesca quando é fruto de uma experiência. Não importa em que
século isto aconteceu, o que importa é a força da certeza”. (Casa do Irmão Thomás)
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“UM TANTO MAIS”

(Redação do Momento Espírita com base no cap.71, do livro Ideal espírita, pelo Espírito
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que insistem em nos fazer infelizes. Deixe secar primeiro.
Você guarda a impressão de haver esgotado o estoque de todos os seus recursos, em
determinada tarefa de amor, mas se você perseverar um tanto mais no devotamento,
ninguém pode prever os louros de luz que brilharão em seu passo. Você está doente e
pretende obter licenças de longo prazo, mas se você continuar um tanto mais em serviço,
ninguém pode prever o tesouro de forças novas que lhe aparecerá no caminho. Você
encontrou imensas dificuldades no exercício das boas obras e anseia fugir delas, mas se
você persistir um tanto mais na construção da beneficência, ninguém pode prever o triunfo
que as suas horas recolherão, nas fontes vivas da caridade. Você acredita que não pode
tolerar o amigo importuno, o filho teimoso, o irmão inconsciente, a esposa inconstante ou o
marido insensato, mas se você suportar um tanto mais a luta em família, ninguém pode
prever a extensão do júbilo porvindouro em seu ninho doméstico. Você supõe que o azar é o
seu clima e chora na bica do desespero, mas se você cultivar um tanto mais de fidelidade às
próprias obrigações, ninguém pode prever a amplitude do seu êxito, no amanhã que vem
perto. Você experimenta enorme cansaço e não quer dar ouvidos ao companheiro de longa
conversa, mas se você esticar um tanto mais o seu sacrifício, ninguém pode prever os
prodígios da colheita de bênçãos que surgirão dos seus breves minutos de gentileza.
Observe que você mesmo para realizar isso ou aquilo, exige incessantemente dos
semelhantes um tanto mais de bondade, um tanto mais de cooperação, um tanto mais de
tempo, um tanto mais de carinho... O gênio é a paciência que não se acaba. É justo que
você deseje um tanto mais de felicidade, mas para isso, é necessário que você ajude um
tanto mais a felicidade dos outros. Repare você as lições da vida e compreenderá que a
vitória no bem é sempre trabalhar conforme o dever e servir... um tanto mais.
“Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de
experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O
Espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e
engrandecer-se por dentro.”
(Chico Xavier)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 132 e 133 – Objetivo da encarnação
18h30m- Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: Cap. XIII – 7 a 9
- Dar sem esperar retribuição
- Caridade material e moral
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação

14

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Pinga Fogo
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Educação Mediúnica:
Teoria - 19h45m às 20h30m; Prática -20h30m às 21h; Comentários - 21h às 21h30m
17h30m - Harmonização do Ambiente

15

9h30m – SEMINÁRIO SOBRE IRRADIAÇÃO

21

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: “O Homem e a Mulher (na visão Espírita) ”
19h10m - Aplicação de Passes e Irradiação
20h às 21h- GE - 7ª reunião (reunião privativa)

28

17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: "Lei de Sociedade e Solidão "
Palestrante: Tania Wilson (Casa de Cultura Espírita Deolindo Amorim – Teresópolis)
19h - Aplicação de passes e Irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)

18 de abril: Dia do Livro Espírita:
Num sábado de primavera, na Galeria d'Orleans, no Palais Royal, em Paris, aos 18 de abril de
1857, Allan Kardec publica sua primeira obra: "O Livro dos Espíritos". Um marco para o início
de um novo momento para a evolução espiritual da humanidade. Nascia o Espiritismo!

BEZERRA DE MENEZES

Nasceu em Riacho do Sangue (Ceará), 29 de agosto de 1831.
Desencarnou no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1900.
Médico, militar, escritor, jornalista, político e expoente da Doutrina
Espírita no Brasil.

Conheceu a Doutrina Espírita quando do lançamento da tradução em língua portuguesa de O Livro
dos Espíritos (sem data, em 1875), através de um exemplar que lhe foi oferecido com dedicatória pelo
seu tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos. Sobre o contato com a obra, o próprio Bezerra registrou
posteriormente: "Deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a uma hora de viagem de bonde.
Embarquei com o livro e, como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, Deus! Não
hei de ir para o inferno por ler isto… Depois, é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quando
tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como
acontecera com a Bíblia. Lia. Mas não encontrava nada que fosse novo para meu Espírito. Entretanto,
tudo aquilo era novo para mim!… Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no 'O Livro dos
Espíritos'. Preocupei- me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu
era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença." Com o lançamento do
periódico Reformador, por Augusto Elias da Silva em 1883, passou a colaborar com a redação de
artigos doutrinários. Após estudar por alguns anos as obras de Allan Kardec, em 16 de Agosto de
1886, aos cinquenta e cinco anos de idade, perante grande público (estimado, conforme os seus
biógrafos, entre mil e quinhentas e duas mil pessoas) no salão de conferências da Guarda Velha, no
Rio de Janeiro, em longa alocução, justificou a sua opção em abraçar o Espiritismo. O evento chegou
a ser referido em nota publicada pelo "O Paiz". No ano seguinte, a pedido da Comissão de
Propaganda do Centro da União Espírita do Brasil, inicia a publicação de uma série de artigos sobre a
Doutrina em “O Paiz”, periódico de maior circulação da época. Com o nome de "Estudos Filosóficos Espiritismo", os artigos saíram regularmente aos domingos, no período de 23 de Outubro de 1887 a
Dezembro de 1893, assinados sob o pseudônimo "Max". Com relação ao aspecto missionário da vida
de Bezerra de Menezes, a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier,
atribuído ao espírito de Humberto de Campos, afirma: "Descerás às lutas terrestres com o objetivo de
concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos
esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as dedicações do teu espírito, a fim de
que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de
reforma e regeneração."

“É indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos Mensageiros
Divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo
religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes
terrestres transitórios”.
(Bezerra de Menezes)

FRANCISCO CANDIDO XAVIER
Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier, nasceu
em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, no dia 2 de Abril de
1910. Desencarnou em 30 de junho de 2002, em Uberaba. Um dos
mais importantes divulgadores do espiritismo no Brasil. O seu nome
de batismo, Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo
do dia de seu nascimento, foi substituído pelo nome paterno de
Francisco Cândido Xavier logo que psicografou os primeiros livros,
mudança oficializada em abril de 1966, quando chegou da sua
segunda viagem aos Estados Unidos.
Em 1981, foi proposto para o Prêmio Nobel da Paz, que não ganhou. Nesse período, a sua fama
ampliou-se no exterior, com diversas de suas obras sido vertidas em diversas línguas, assim como
ganhou adaptações para telenovelas. Ao final da década de 1990, o médium contava com mais de
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editora de boa parte das obras de Chico Xavier, enviou uma carta à revista em que informava utilizar os
direitos autorais e a remuneração pelas obras de Francisco Cândido Xavier para uso da caridade, o
mesmo se passando com outras editoras, ressaltando que "os direitos autorais são cedidos
gratuitamente, visando a tornar o livro espírita bastante acessível, para a difusão da Doutrina
Espírita".O mesmo Presidente da FEB, em 4 de outubro daquele ano, por ocasião do I Congresso
Espírita Mundial, apresentou uma "moção de reconhecimento e de agradecimento ao médium
Francisco Cândido Xavier", aprovada pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, em proposta
apresentada pelo Presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. No documento, as entidades
representativas do espiritismo no Brasil devotavam a sua gratidão e respeito ao médium "pelos intensos
trabalhos por ele desenvolvidos e pela vida de exemplo, voltados ao estudo, à difusão e à prática do
espiritismo, à orientação, ao atendimento e à assistência espiritual e material aos seus semelhantes".

“Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se
fosse eu o ofensor... Magoar alguém é terrível!”.
(Chico Xavier)

