CENTRO DE ESTUDOS ESPIRITAS CASA DO IRMÃO THOMÁS
Rua Pedro Ferreira de Almeida 149 – Paiol – Guapimirim – RJ
Fundação Jurídica em 07 de março de 1998.
Utilidade Pública, Lei Municipal nº 285, de 12/07/2000

CARTA DE UMA MÃE
À SUA FILHA

www.irthomas.com.br

Minha querida menina, no dia que você perceber que estou envelhecendo, eu peço a você para ser
paciente, mas acima de tudo, tentar entender pelo o que estarei passando.
Se quando conversarmos, eu repetir a mesma coisa dezenas de vezes, não me interrompa dizendo:
“Você disse a mesma coisa um minuto atrás”. Apenas ouça, por favor. Tente se lembrar das vezes
quando... você era uma criança e eu li a mesma história noite após noite até você dormir.
Quando eu não quiser tomar banho, não se zangue e não me encabule. Lembra de quando você era
criança eu tinha que correr atrás de você dando desculpas e tentando colocar você no banho?
Quando você perceber que tenho dificuldades com novas tecnologias, me dê tempo para aprender e
não me olhe daquele jeito...lembre-se, querida, de como eu pacientemente ensinei a você muitas
coisas, como comer direito, vestir-se, arrumar seu cabelo e lhe dar com os problemas da vida todos
os dias...o dia que você ver que estou envelhecendo, eu lhe peço para ser paciente, mas acima de
tudo, tentar entender pelo o que estarei passando.

DIA
A
01

Quando este dia chegar, não se sinta triste. Apenas fique comigo e me entenda, enquanto termino
minha vida com amor. Eu vou adorar e agradecer pelo tempo e alegria que compartilhamos. Com um
sorriso e o imenso amor que sempre tive por você, eu apenas quero dizer, eu te amo minha querida
filha.”

A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois
aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal.
(E. S. E. pag. 104)
O sinal mais característico da imperfeição do homem, é o seu interesse pessoal.
(L. E. pag. 346)
Clique aqui para ler
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “tema livre”
Palestrante: 13º CEU
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Cabine/Psicofonia/Doutrinação

Reunião de Estudo:
quartas-feiras às 19h.
PARTICIPE!
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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
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Aconteceu na Mídia: “Lindos casos de Chico Xavier”
19h10m - Aplicação de Passes e Irradiação
20h às 21h- GE - 12ª reunião (reunião privativa)

Se eu ocasionalmente me perder em uma conversa, dê-me tempo para lembrar e se eu não
conseguir, não fique nervosa, impaciente ou arrogante. Apenas lembre-se, em seu coração, que a
coisa mais importante para mim é estar com você.
E quando eu envelhecer e minhas pernas não me permitirem andar tão rápido quanto antes, me dê
sua mão da mesma maneira que eu lhe ofereci a minha em seus primeiros passos.

ATIVIDADE
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Palestra: “Jerônimo Mendonça: o gigante deitado”
Palestrante: Braz Reginaldo (Casa Espírita Eurípedes Barsanulfo – Jacarepaguá/RJ)
19h - Aplicação de passes e Irradiação
20h às 21h - Desobsessão (reunião privativa)
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10h30m - A Casa do Irmão Thomás fará palestra na Sociedade Espírita Amor e Caridade (Teresópolis)
Palestrante: Eliana Gaudenzi
Tema: “Novela Amor, Eterno Amor à luz do Espiritismo”
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17h30m - Harmonização do Ambiente
18h - Explanação de "O Livro dos Espíritos": 166 a 171 – A reencarnação -- Justiça da reencarnação
18h30m- Explanação de "O Evangelho segundo o Espiritismo: XIV – 1 a 4 – Piedade filial
19h - Aplicação de passes e Irradiação
19h45m - Educação Mediúnica:
Teoria - 19h45m às 20h30m; Prática -20h30m às 21h; Comentários - 21h às 21h30m

CONFIA SEMPRE

(Redação do Momento Espírita)
Se você acredita em Deus, tenha em mente que você jamais
estará desamparado.
Todas as coisas estarão bem se você estiver em paz. Pois a paz
vai gerar saúde do corpo. Com isso, você poderá trabalhar,
sustentar a família, adquirir os bens que deseja.
Apenas seja cauteloso: não se deixe envolver a tal ponto no
turbilhão do mundo, de maneira que o mundo o arraste para o
olho desse furacão de stress.
Vigie suas reações. Monitore seus planos de vida. Pergunte-se:
Para que, realmente, quero isso?
Faça a diferença entre o supérfluo e o necessário e verifique se
a sua opção não está contaminada pelos excessos. No final,
você verá que, em um processo inteiramente natural, a
ansiedade irá, aos poucos, desaparecer.

“Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas
necessidades; proporcionar-lhes o repouso na velhice; cercá-los de solicitude, como
eles fizeram por nós na infância.” (O Evangelho Segundo o Espiritismo - pag. 171)
“Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso para aquele que está atacado
desse mal: os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam
diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no
sono.” (Livro dos Espíritos - pag.362)
“O que o homem amontoa por um trabalho honesto é propriedade legítima que tem o
direito de defender, porque a propriedade legítima que é fruto do trabalho, é um
direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver.”
(Livro dos Espíritos - pag. 340)
“Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se
aninhará em sua alma.” (Agenda Cristã - Francisco Cândido Xavier- pag. 129)
“O que o homem amontoa por um trabalho honesto é propriedade legítima que tem o
direito de defender, porque a propriedade legítima que é fruto do trabalho, é um
direito natural tão sagrado como o de trabalhar e de viver.”
(Livro dos Espíritos - pag. 340)

TERAPIA DO EVANGELHO

Amigos,
Lícito é que procuremos a cura de nossos males físicos, empregando os recursos terapêuticos que a
bondade de Deus coloca ao nosso dispor através dos profissionais da saúde. Não olvidemos que o
socorro dos Mentores Espirituais, em se tratando da saúde humana, nem sempre se faz por meio de
recursos estranhos à metodologia médica, principalmente porque seus representantes, quando
conscientes da responsabilidade que assumiram perante o Médico das Almas, constituem-se em
instrumentos da Vontade Divina junto aos necessitados da jornada terrena. Todavia, é preciso considerar
a responsabilidade do doente ante as causas desencadeadoras do mal que o infelicita. Originando-se
todas no campo moral, o principal agente terapêutico será unicamente a aplicação em si do remédio
salvador, que outro não é senão o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Indubitavelmente, nas
atitudes de egoísmo, de orgulho e de vaidade extremados, cultivados por anos e anos nas diversas
etapas reencarnatórias, encontraremos as causas dos desajustes vibratórios expressos na estrutura do
perispírito, a ofertarem aos desafetos e comparsas do passado as condições de afinização vibratóriomagnética que podem, de per si, não só desencadear os processos patológicos como também agravar
os já existentes. Quando a criatura alia aos recursos terapêuticos da medicina humana __ quer os de
natureza homeopática ou alopática, quer os da chamada medicina alternativa __ o esforço constante em
buscar o autoconhecimento para melhor reeducar-se nas lições da Boa Nova, tais recursos terão sua
ação potencializada e seus efeitos sobre a saúde serão mais sentidos. Ao reeducar-se à luz das lições
imorredouras do Médico das Almas, ao aceitar as dificuldades da vida como um reflexo dos desmandos
do passado, encarando-as como oportunidades preciosas para o progresso rumo à Luz Maior, a criatura
se furtará a muitos males evitando agravamentos do seu estado físico. Por mais eficazes possam ser os
recursos da tecnologia da saúde colocados à nossa disposição, é preciso também considerar o mérito de
cada um perante a Medicina Divina, bem como o papel regularizador das vibrações perispirituais
desajustadas pelas infrações às Leis Divinas, manifestadas na doença física. Esta, muitas vezes, é o
agente rearmonizador do ser com a própria consciência, e, neste caso, os recursos tecnológicos
representarão apenas a Bondade Celestial agindo para fornecer à criatura as condições materiais que
lhe permitam expiar seus débitos morais até o fim e, desse modo, libertar-se não apenas do mal físico
mas, sobretudo, do mal vibratório que gerou o primeiro em nível perispiritual. Em todas as circunstâncias
difíceis de nossa saúde, amigos, recorramos ao mestre, aplicando o seu Evangelho como recurso
terapêutico por excelência. Supliquemos-lhe forças para tudo suportar com mansidão e paciência.
Peçamos-lhe a coragem com que lutemos contra nossas más tendências e sigamos seus exemplos.
Muita paz!
(Mensagem Psicografada pela médium Tânia de Souza Lopes , extraída do Reformador de Maio/1998)

