CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

05 de agosto
“DIA NACIONAL DA SAÚDE”
Não espere que os amigos espirituais lhe aliviem
as doenças. Lembre-se de que as doenças na
alma são responsáveis pelos reflexos no corpo.
Depois que se instalam são bem mais difíceis de
curar. Evite os maus hábitos, morais e físicos, e,
você adoecerá bem menos. Jesus, ao realizar
curas dizia: “Vá e não tornes a pecar”. Se reincidir,
a doença volta!
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DIA
A

Aos trinta e dois anos, aquele professor de retórica descobre a Cristo ... pede o Batismo.
E uma vez batizado, Agostinho já não vive senão para Deus. Abandona toda glória do
mundo. Abandona Milão, onde desempenha o cargo oficial de mestre de retórica, e
regressa à sua África natal, que nunca mais deixará. Agostinho converte-se num escritor
extraordinário e, ao mesmo tempo, num lutador terrível contra os erros ou heresias que
apareciam na Igreja africana. A Igreja católica acolheu-o mediante o batismo em 387. Foi
ordenado presbítero de Hipona em 391 e Bispo da cidade em 395. Aos 24 de agosto de
410, as tropas de Alarico entrariam em Roma, saqueando a cidade com grande violência.
Esta desgraça levou Agostinho a pregar seu Sermão sobre a destruição de Roma e a
escrever a “Cidade de Deus”. Dois decênios mais tarde, as hostes de Genserico sitiariam
Hipona, onde seu Bispo desencarnaria.
FRASES DE AGOSTINHO DE HIPONA

- “A ociosidade caminha com lentidão, por isso todos os vícios a atingem.”
- “Ninguém pode ser perfeitamente livre até que todos o sejam.”
- “Os homens estão sempre dispostos a vasculhar e averiguar sobre as vidas alheias, mas lhes dá
preguiça conhecer-se a si mesmos e corrigir sua própria vida.”
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17h30m - Harmonização do ambiente
18h - PINGA FOGO
19h10 - Aplicação de Passes e irradiação
19h45m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - “ O Livro dos Mediuns” – Cap. 9 – Locais Assombrados (questão 132)
19h - Aplicação de passes e irradiação
20h - GUERRA DOS ESCRAVOS - 3ª reunião (reunião privativa)
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – Palestra- tema livre
Palestrante: Tania Wilson ( Casa da Cultura Espírita Deolindo Amorim - Teresópolis
19h15m - Aplicação de passes e irradiação
19h45m - Educação Mediunica:
Teoria - 19h45m as 20h30m; Pratica - 20h30m às 21h; Comentários - 21h as 21h30m
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SESSÃO CINEMA COM PIPOCA
Filme: “Mãos Talentosas: a história de Bem Carson (com Cuba Gooding Junior)
A sinopse encontra-se em nosso site
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h – ACONTECEU NA MIDIA – Tema: “Chico Xavier na mídia: Pinga Fogo”
- alimentação carnívora
-umbanda
- viver em outros planetas
19h45m - Desobsessão (reunião privativa)

“DE VOLTA À PÁTRIA ESPIRITUAL”
O teólogo (Santo) Agostinho de Hipona desencarnou em 28 de
agosto de 430, aos 75 anos, na colônia romana de Hipona, no
norte da África. Agostinho um dos expoentes que colaboraram na
codificação do Espiritismo. Foi o Guia Espiritual de Bezerra de
Menezes em suas consultas mediúnicas. Durante 1.400 anos,
desde a morte de Aristóteles até o surgimento de Tomás de
Aquino, apenas Santo Agostinho conseguiu dar uma contribuição
significativa à filosofia.

ATIVIDADE

“Nem Jesus Cristo, quando veio a Terra, se propôs resolver o problema
particular de alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho,
que necessitamos palmilhar por nós mesmos.”
(Chico Xavier)

MÃOS QUE OFERECEM FLORES
Grandes, pequenas, gordinhas, fininhas... De que importa o
tamanho ou o feitio? Todas, sem exceção, estarão
perfumadas pela ação do gesto cristão.
Unhas sujas do trabalho no campo, do plantio que sustenta a
família? São igualmente mãos em cuja textura se infiltra o
perfume de Deus.
Mãos ásperas, calejadas? Que nada! Quando ofertam carinho e auxílio transformam-se em
suaves representantes do céu na Terra!
Perdeste a mão ou o(s) dedo(s)? Então faz de teu coração o único apêndice para colocar as
ofertas de amor no altar do teu Senhor.
“Fica sempre, um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem
ser caridosas...”
(Equipe da Casa)

PARA VOCÊ PENSAR

Adoção é doação,
um ato de amor.

Gerar significa criar,
conceber, produzir, originar,
formar, desenvolver, nascer.
Palavras que se aplicam
perfeitamente a fecundação e
a gestação de um novo ser.
Para adotar também é preciso
gerar dentro de si a mesma
vontade. Adotar é um ato de
coragem e muito amor, sem
preconceito, e com total
responsabilidade por aquele
novo ser que entra na família
e passa a fazer parte dela
para sempre.

Experiência não é o que aconteceu com
você, mas o que você fez com o que lhe
aconteceu. (Aldous Huxley)
Elimine a causa que o efeito cessa.
(Miguel de Cervantes)
Nenhum dever é mais importante do que
a gratidão. (Cícero)
Amor não se conjuga no passado; ou se
ama para sempre, ou nunca se amou
verdadeiramente. (M. Paglia)
Os mentirosos não ganham senão uma
coisa: é não serem acreditados mesmo
quando dizem a verdade. (Esopo)

Os espíritas em geral, quando menos, já ouviram falar das muitas
controvérsias em torno da obra 'Os Quatro Evangelhos', recebida pela
médium Emilie Collignon e posta em ordem por Jean Baptiste
Roustaing. As questões ali abordadas alimentaram, por mais de cem
anos, debates acalorados. Faltava, porém, uma obra que resumisse a
tese e aclarasse os pontos mais complexos.
Ed.: Lachatre
Autor: Augusto dos Anjos
Preço: 33,00

MEU PAI QUANDO EU TINHA...
( Ann Landers)

4 anos: Meu pai pode fazer tudo.
5 anos: Meu pai sabe muitas coisas.
6 anos: Meu pai é mais esperto do que o seu pai.
8 anos: Meu pai não sabe exatamente tudo.
10 anos: No tempo antigo, quando o meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes.
12 anos: Ah, é claro que o papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua
Infância.
14 anos: Não ligue para o que meu pai diz. Ele é tão antiquado!
21 anos: Ele? Meu Deus, ele está totalmente desatualizado!
25 anos: Meu pai entende um pouco disso, mas pudera! É tão velho!
30 anos: Talvez devessemos pedir a opinião do papai. Afinal de contas, ele tem muita
experiência.
35 anos: Não vou fazer coisa alguma antes de falar com o papai.
40 anos: Eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Ele tem tanto bom senso, e tanta
experiência!
50 anos: Eu daria tudo para que o papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre
isso. É uma pena que eu não tivesse percebido o quanto era inteligente. Teria aprendido muito
com ele.
Senhor, fortalece meu anjo da guarda, para que me ajude a ver sempre em meu pai, o
amigo, o quebra-galho, o incentivador, o exemplo, o educador, o chato de galocha por ser
um homem exigente, o professor, o homem mais experiente do que eu...
E que este meu anjo da guarda, fortalecido, seja capaz de me ajudar a jamais enxergar
nele, por mais que o tempo passe, simplesmente, a figura de UM VELHO! (Equipe da Casa)

