CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS

―RENOVAÇÃO!‖

Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ

(Eliana Gaudenzi)

Tempo de renovação, tempo de novidades! Digamos assim:
- O que seria de nós se nossas esperanças não pudessem ter tempo contado para se renovarem?
O "X" da questão é que suportamos um peso que vai se avolumando.
Peso? Mas, o que poderia estar pesando? Vejamos:
- Paciência: quando vai terminando (ufa! não é fácil não!);
- Alegria: quando um momento de tristeza aparece ( e são tantos...);
- Caridade: quando está chovendo e ficamos com preguiça de sair de casa para ir à Casa Espírita
(deve ser porque as pernas pesam demais nesses momentos...);
- Orgulho: quando não admitimos que erramos (aí ficamos inchados e mais e mais pesados!);
- Preguiça: ah! isto pesa mesmo!;
- Perdão: 70 vezes 7 vezes? (pesa só de pensar em fazer a conta);
Fé: combustível dos cristãos;
(neste caso é a falta que pesa, porque fé é um combustível muito leve!);
Carinho: Todos querem receber, mas, o que dá leveza é o saber oferecer!;
Fazer aos outros o que queremos que nos seja feito: Ôchh... (aqui a coisa fica preta porque o que está
valendo ultimamente é o "faça o que eu digo mas não faça o que eu faço". Cadê o exemplo, gente?);
É, cansamos de dizer sim, cansamos de dizer não, cansamos de tentar e não conseguir:
- parar de fumar, parar de beber, parar de gritar, parar de brigar;
- parar de ser "euísta" (esta palavrinha eu inventei?!)
São 365 dias de vivências e uma noite de renovação! Isto não é incrível?
Creio que o "chip" que papai (do céu) colocou em nós no dia de nossa criação, vem com uma
informação do tipo: - Trabalha 365 que você vai viver 1 para a sua renovação!
E, é neste dia, que as coisas mudam e as forças reaparecem porque:
- as idéias e os ideais se refazem;
- as esperanças se renovam;
- os medos de "não conseguir" dão lugar ao "desta vez vai ser diferente";
- novos objetivos tomam volume;
- e, a alegria do momento, melhora tudo em nós!
É isso aí! Vamos deixar os nossos erros para trás!
Para trás? Não! Vamos colocá-los à frente para que nos sirvam de lição.
O que devemos deixar para trás é a incompetência em resolver nossos problemas; precisamos
aprender coisas novas, fortalecer a inteligência, enfim...
SER HOMEM NOVO
(sem intenção de copiar Divaldo heim, gente!
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07

18h30m - Harmonização do Ambiente
19h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 88 a 92 – Forma e ubiquidade dos Espiritos
19h30m - Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: Cap. XII – 11 a 13 – O duelo
20h- Aplicação de passes

14

8h30m - Harmonização do Ambiente
19h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 93 a 95 – Perispírito
19h30m - Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: Cap. XII – 14 a 16 – O duelo
20h- Aplicação de passes

21

18h30m - Harmonização do Ambiente
19h - PALESTRA
Tema: "Livro dos Espíritos, questões 96 a 113 Diferentes ordens de Espiritos / Escala espirita".
Palestrante: Eliana Gaudenzi (CEE.CIT)
20h – Aplicação de Passes

28

18h30m - Harmonização do Ambiente
19h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 114 a 119 – Progressão dos Espiritos
19h30m - Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: XIII – 1 a 3 - Fazer o bem sem
20h- Aplicação de passes
ostentação

“O dever é uma coisa muito pessoal; decorre da necessidade de se entrar em
ação, e não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer
coisa. (Madre Teresa de Calcutá)

A QUEM OBEDECES?
―CONSELHOS PARA O NOVO ANO

"Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de
você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre." (Carlos Drummond de Andrade)
"Nenhum ano será realmente novo se continuarmos a cometer os mesmos erros dos
anos velhos." (Autor desconhecido)
"A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos erros ou nossas vitórias, o
importante é saber que todos os dias vivemos algo novo. Que o novo ano que se inicia,
possamos viver intensamente cada momento com muita paz e esperança, pois a vida é uma
dádiva e cada instante é uma benção de Deus." (Autor desconhecido)
"Nós abriremos o livro. Suas páginas estão em branco. Nós vamos pôr palavras nele. O
livro chama-se Oportunidade e seu primeiro capítulo é o Dia de ano novo." ( Edith L. Pierce )
"É importante captar mensagens externas e não esquecer de olhar para dentro de si
porque o caminho para uma vida nova passa, impreterivelmente, por nosso universo interior. "
(Autor desconhecido)

―E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação
para todos os que lhe obedecem.‖ — Paulo.
(HEBREUS, CAPÍTULO 5, VERSÍCULO 9.)

Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa.
Ninguém permanece sem objetivo.
A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida.
O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por
virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza,
resistindo ao serviço de auto-elevação.
Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor
estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço, na aquisição dos
supremos valores da vida, e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser
verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e
organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que
desenvolve a própria tarefa.
A quem obedeces? Acaso, atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões
alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino?
É justo refletir sempre, quanto a isso, porque somente quando atendemos, em tudo, aos
ensinamentos vivos de Jesus, é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da
libertação eterna.
ProgramaTransição: Espiritualidade dos Animais.

"Seria maravilhoso se nos renovássemos todo dia em pessoas melhores, sem precisar
sentir dor para darmos valor a vida e às coisas, agradecer a cada amanhecer". ( Sônia
Santos )
"...Esperamos demais para dizer as palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de
lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para
oferecer consolo. Esperamos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a
alegria de dar espontaneamente... " (Autor desconhecido)

Existem muitas dúvidas em relação a espiritualidade dos animais. Será que realmente eles
podem ver espíritos? Os seres humanos são uma evolução espiritual dos animais?
Assista e esclareça essas e outros dúvidas com Irvênia Prada.
Acesse em http://www.tvmundomaior.com.br/transicao/

Autor: Hermínio C. Miranda
"É muito bom ser importante, mas importante mesmo é ser Bom".(Autor desconhecido)
"Dentro de cada pessoa existe uma grande sede de felicidade e propósito de vida.
Encontre isto em você e faça grande proveito". (Autor desconhecido)
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empregado havia trazido as meias. Calando-as nos pés do garoto, ela também comprou-lhe
um par de sapatos. Ela amarrou os outros pares de meias e entregou-lhe. Deu um tapinha
carinhoso em sua cabeça e disse: - Sem dúvida, vai ser mais confortável agora. Como ela

