
2ª feira 20h15 - Passes - Palestra - Orientação.
3ª feira 20h15 - Estudo para os Trabalhadores.

5ª feira 20h15 - Estudo de O Livro dos Espíritos
e de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
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Informativo doutrinário do Centro Kardecista “Os Essênios”

Todos nós!

•  Os tempos são chegados •
Esta frase é comum nos meios religiosos; há séculos!

O LIVRO DOS ESPÍRITOS... em pequenas doses!

Imprima em http://essenios.wordpress.com/informativo-essenews/

•  A Codificação Espírita  - por Manuel PortÁsio •

O Livro dos Espíritos é a coluna que sustenta  todo o edifício doutrinário.É livro para estudo e consulta permanentes.

relações de além túmulo

CENTRO KARDECISTA OS ESSÊNIOS  -  HORÁRIO DAS REUNIÕES

P 297 - A afeição que dois seres
mantiveram na Terra sempre continua no
mundo dos Espíritos?
R - Sim, sem dúvida, se ela for baseada
numa simpatia verdadeira. Mas se as
causas físicas contarem mais do que a
simpatia, a afeição cessa com as causas.
As afeições entre Espíritos são mais
sólidas e duráveis que na Terra, pois não
estão mais subordinadas ao capricho dos
interesses materiais e do amor próprio.
P 298 - As almas que devem unir-se
estão predestinadas a essa união desde
sua origem? Cada um de nós tem, em
alguma parte do Universo, a sua metade,
à qual um dia fatalmente se unirá?
R - Não. Não existe uma união particular
e fatal entre duas almas. A união existe
entre todos os Espíritos, mas em graus
diferentes segundo a classe que ocupam,
isto é, segundo a perfeição que tenham

adquirido; quanto mais perfeitos, mais
unidos. Da discórdia nascem todos os
males dos homens; da concórdia resulta
a felicidade completa.
P 299  - Em que sentido se deve
entender a palavra metade, de que
certos Espíritos se servem para designar
os Espíritos simpáticos?
R  - A expressão não é exata. Se um
Espírito fosse a metade de um outro,
separado dele ficaria incompleto.
P 300  - Uma vez unidos, dois Espíritos
perfeitamente simpáticos permanecem
assim pela eternidade, ou podem
separar-se e unir-se a outros Espíritos?
R - Todos os Espíritos estão unidos
entre si; falo daqueles que
chegaram à perfeição. Nas esferas
inferiores, quando um Espírito se
eleva, não guarda a mesma simpatia
por aqueles que deixou.

Afinal, o que significaria aexpressão “Os tempos são chegados”.Que tempo? Chegados onde ou deonde?Com o estudo do Espiritismo,aprendemos que há vários tipos demundos? Primitivos, de Provas eExpiações, de Regeneração, Superiores,Puros. Uma definição de Allan Kardec,de maneira genérica, para mostrar quetudo segue o ritmo da evolução: amatéria e o Espírito.A Terra, que já estagiou nopassado da eternidade como umplaneta primitivo, vive hoje algumprogresso, porque foi promovida aMundo de Provas e Expiações. Mas essetempo está no fim e nosso planetaserá promovido novamente; agora, aMundo de Regeneração. Esse é otempo que é chegado. O que istosignifica?Com tal progresso, nosso mundoficará mais exigente e a humanidadeque irá habitá-lo terá de ser melhor doque a atual. Serão pessoas maisespiritualizadas, ou seja, de um avançomoral e educacional melhor do que ascivilizações conhecidas nestes dias.Significa que para ter o direito de viver- ou reencarnar - aqui, teremos que sermais evangelizados, porque é peloEvangelho de Jesus que adquirimos anecessária educação para nos qualificara viver num mundo de Regeneração.Um mundo onde o trabalho ainda será

fundamental para o progresso esustento do homem, mas onde asdoenças serão mais raras. Não émilagre. É consequência da maturidadedo Espírito que não se desgasta porvalores desnecessários, abrandando suaganância, seu egoísmo e sendo menosvaidoso e menos orgulhoso. Saberádeixar-se ensinar e quando couber a elea orientação o fará sem prepotência efalsa superioridade. A solidariedade e orespeito entre as pessoas serão algonatural. Como também o será o desejode fazer o bem.Parece pouco, mas se vivermosnum mundo sem infartos, sem dores nacoluna,  sem úlceras e gastrites, sempressão alta, diabetes, anginas e tantasoutras enfermidades da psicopatia,poderemos nos considerar muito felizes.Muito além disso, é cedo paraobtermos, porque ainda nãoconquistamos e só recebemos o queadquirimos por méritos próprios. Cadaum no plantio do seu próprio futuro.Caso não seja possível, porenquanto, passar no vestibular paraentrar no novo Planeta de Regeneração,onde quer que reencarnemospoderemos ser mais felizes, se jácaminhamos alguns passos na direçãoda luz.Trabalho e fé é a receita para oprogresso de todos nós. Deus está nosesperando!...



CAMPANHAS

Livro “Otimismo e Sabedoria”
Estebam Santa Cruz

Ontem, autor insensato,
ganhando à custa do vício...
Hoje, doente sem tato,
vivendo com sacrifício.

Ontem, tirano na praça,
falava insincero em tudo...
Hoje, mendigo que passa,

Gaguejando, tartamudo.
Chiquito de Morais

Guarda o sorriso no rosto
se te supões infeliz.
Quem se lamenta ou se queixa
nunca está mal como diz.

Aurílio Braga
Livro “Orvalho de Luz” - Chico Xavier

Diz o povo que “quem dáaos pobres empresta aDeus”. Só não diz queDeus nos devolve quaseque imediatamante.Recebemos sempre devolta o bem quefazemos.DoeALIMENTOS NÃOPERECÍVEIS

Um Centro Espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados
ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de
aspirações elevadas; onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e
depreciações; onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece; em vez do
estrépito de aclamações e louvores indébitos se emitam forças telepáticas à procura
de inspirações felizes; e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos
mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os
seus guias espirituais, um Centro assim, fiel observador dos dispositivos
recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da
confiança da Espiritualidade esclarecida, a qual o levará à dependência de
organizações modelares do Espaço, realizando-se então, em seus recintos, sublimes
empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da Vida.

Somente esses, portanto, serão registrados no Além Túmulo como casas
beneficentes, ou templos do Amor e da Fraternidade, abalizados para as melindrosas
experiências espíritas, porque os demais, ou seja aqueles que se desviam para normas
ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no Espaço, considerados meros
clubes onde se aglomeram aprendizes do Espiritismo em horas de lazer.

Assim sendo, precisamos ter os devidos cuidados com as vibrações que
disseminamos pelos diversos ambientes da nossa Casa

Espírita, procurando participar com alegria e dignidade dos
trabalhos realizados sob a inspiração e comando dos
Amigos do invisível, mantendo o desejado equilíbrio
emocional, cedendo nossos melhores fluidos, tornando-
nos instrumentos úteis aos variados e delicados trabalhos
que ali se processam.

Seja na tarefa da mediunidade de cura dos
enfermos que buscam o auxílio espiritual das casas

espíritas para suas enfermidades, seja na tarefa de
conversar com as entidades desencarnadas sofredoras, ou

ainda na sublime oportunidade de falar da consoladora
mensagem espírita através da oratória, precisamos demonstrar

principalmente preparo e fé para estarmos aptos a captar e transmitir pela
inspiração que nos serão dadas pelos instrutores espirituais, os melhores recursos
para a eficácia da tarefa a nós confiadas.

Precisamos ouvir a advertência dos Emissários Celestes da espiritualidade
esclarecida, que nos recomendam o máximo respeito nas assembléias espíritas,
onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a indisciplina, a maledicência e a
intriga, o comércio, o barulho e as atitudes menos dignas de qualquer jaez.

Quando não procedemos conforme nos instruem os Celestes Emissários,
estamos nos sujeitando a atrair para tais atividades, e, portanto, para a nossa
instituição, bandos de entidades hostis, malfeitoras e ignorantes do invisível, que
virão interferir de forma negativa nos trabalhos ali realizados, pois, os Espíritos
Benfeitores não participam de atividades frívolas nem de ambientes incompatíveis
com a prática da verdadeira caridade.

Do Livro “Dramas da Obsessão”,  psicografado por Ivone A. Pereira – FEB .

Bezerra de Menezes fala sobre “O Ambiente do Centro Espírita”
PREOCUPAÇÕES

Não se aflija por antecipação,
porquanto é possível que a vida resolva
o seu problema ainda hoje, sem
qualquer esforço de sua parte.

Não é a preocupação que
aniquila a pessoa e sim a preocupação
em virtude da preocupação.

Antes das suas dificuldades de
agora, você já faceou inúmeras outras
e já se livrou de todas elas, com o
auxílio invisível de Deus.

Uma pessoa ocupada em servir
nunca dispõe de tempo para comentar
injúria ou ingratidão.

Disse um notável filósofo: “uma
criatura irritada está sempre cheia de
veneno”; e poderemos acrescentar: “e
de enfermidade também”.

Trabalhe antes, durante e depois de
qualquer crise e o trabalho garantirá sua
paz.

Conte as bênçãos que lhe
enriquecem a vida anotando os males
que porventura lhe visitam o coração,
para reconhecer o saldo imenso de
vantagens a seu favor. Geralmente o
mal é o bem mal interpretado.

Em qualquer fracasso,
compreenda que se você pode
trabalhar, pode igualmente servir; e
quem pode servir carrega consigo um
tesouro.

Por maior que lhe seja o fardo do
sofrimento, lembre-se de que Deus que
aguentou com você ontem, aguentará
também hoje.

André Luiz

Livro “Sinal Verde” - Chico xavier

Quem te fala dos defeitos alheios, com osoutros fala dos teus. Diderot
Difícil não é combater os inimigos, masviver em paz com os amigos.Cardeal de Retz

Nosso blog está de cara nova.
Visite:

www.essenios.wordpress.com


