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raternity Spiritist Society,
comemorou 21 anos de
existência. O Grupo foi
fundado no dia 1º de Março de
1992 pelo nosso querido compa nheiro de ideal, Kleber Celedon e
desde então iniciamos a nossa trajetória completando esse ano, 21
anos de amor e dedicação.
Parabéns a todos aqueles que
nestes 21 anos dedicaram seu
coração e seus esforços para que
este sonho pudesse se tornar rea lidade. Honrosos nos sentimos por

fazer parte do Movimento Espírita
na Grã-Bretanha, onde nosso
coração continuará sempre aberto
para receber a todos aqueles que
na nossa Casa chegarem, sejam
sempre bem vindos! Que os
Benfeitores amorosos nos ampare
sempre na tarefa do amor e do
bem ao próximo. Obrigada aos
queridos amigos e membros da
nossa Cas a, que se mpre
estiveram nos auxiliando nessa
maravilhosa jornada. Que Deus
nos ampare sempre. Angela Masuko
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raternity Spiritist Society
com muita alegria comunica a todos que temos estudos
nas Segunda-Feiras também,
no horário das 19:00 - 20:30hrs.
Os Estudos tiveram início no dia
4 de Março e são coordenados
por Eugene Pires que foi presidente do Fraternity por 13 anos
e Angela Masuko . Estão sendo
estudado; “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e as Obras de
André Luiz, começando com
“Os Mensageiros” sendo que o
livro Nosso Lar esta sendo estudado aos Domingos sob a
coordenação de Noemia José.
Na casa espírita o estudo deve
ser priorizado. Sua importância
foi ressaltada por Allan Kardec
em Obras Póstumas: “um curso
regular de Espiritismo seria
professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e
difundir o gosto pelos estudos
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sérios”. Consciente da sua importância, os estudiosos da
Doutrina Espírita demonstraram
vontade de participar com suas
colaborações. A Federação Espírita Brasileira criou o Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita, lançando em 1983 uma
campanha nacional para a
adoção do programa nas casas
espíritas. O ESDE, como ficou
denominado, foi distribuído em
dois programas: fundamental em
dois volumes e Complementar
em tomo único. Passado algum
tempo, a FEB lançou outro
programa, aprimorando o estudo
sistematizado: o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Os
instrutores e estudiosos dos dois
planos são unânimes em afirmar
que o estudo na Casa Espírita
deve se iniciar pela Codificação.
O primeiro livro da codificação
foi o “Livro dos Espíritos” foi lan-

çado em 18 de abril de 1857, na
França. Os instrutores da Doutrina enfatizam como sendo a obra
mais importante, marcando a
vinda do Consolador e o início
de uma nova era para a
humanidade. A Casa Espírita
não é apenas um espaço físico
para reunião de espíritas. Ela
constituiu-se um posto da espiri tualidade para aprendizado,
fraternidade e convivência. Sua
importância cresce à medida que
seus frequentadores se capacitam em transformar a realidade mediante a vivência do
Evangelho.
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O 7º Congresso Espírita Mundial - CUBA

O

7º Congresso Mundial de Espiritismo, do CEI, em Havana, houve 2.012 inscritos, sendo 1.200 cubanos.
Entre os 31 países presentes, tiveram maior número de participantes: Brasil – 569; Colômbia – 55; Estados Unidos – 41; México – 18; Uruguai – 16; Panamá – 12; Inglaterra e 10;Portugal. O 8º Congresso
será no segundo semestre de 2016 em Lisboa - Portugal
Como parte de tradição local, antes do início do Congresso houve homenagem pública em praça central ao patriota José Marti (também simpatizante de ideias espírita). O Teatro Lazaro Peña esteve lotado durante todo o
período de 22 a 24 de Março. Na abertura e em vários momentos compareceram representantes do Governo de
Cuba: assessor do presidente da República, diretora e assessora do Departamento de Assuntos Religiosos do
Governo, assessora do Ministério da Justiça. Servando Agramonte e muitos líderes do Movimento Espírita Cubano
usaram da palavra. Divaldo Pereira Franco proferiu as palestras de abertura e de encerramento e foi homenageado durante o evento, pelo seu trabalho pela paz. Atuaram como expositores: Fábio Villarraga e Jorge Berrio
(Colombia); Charles Kempf (França); Vitor Mora Feria (Portugal); Eduardo Nanni (Bolívia); Jean Paul Évrard
(Bélgica); Jussara Korngold e Vanessa Anseloni (EUA); Antonio Cesar Perri de Carvalho, Marlene Nobre, Roberto
Fuina Versiani (Brasil); Elsa Rossi (Reino Unido); Ciro Labrada, Servando Agramonte, Raúl Hernández Espinosa,
Manuel de la Cruz, Rev. Juan Ramón de La Paz (Cuba); José Velásquez (El Salvador); Maria de La Gracia de
Ender (Panamá); Jorge Camargo Zurita (México); Odette Lettelier (Chile); José Vásquez (Venezuela); Salvador
Martin (Espanha); Edwin Bravo (Guatemala); Eduardo Dos Santos e Edimilson L. Nogueira (Uruguai); Edgard
Machuca (Porto Rico); Gustavo Martinez (Argentina). Ocorreram diversas apresentações artístico-culturais. Durante os dias e em seguida ao Congresso também ocorreram reuniões da Comissão Executiva do CEI e Reunião
Ordinária do CEI. Foi informado que os vídeos estarão disponiveis no novo site, dentro de 40 dias.
http://www.cubaespirita.org/
Para ver as fotos click no link abaixo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.500927286610763.1073741828.100000804895950&t
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raternity Spiritist Society, tem a honra de receber o
palestrante espírita, Dr Alírio Cerqueira Filho, para
proferir um seminário no sábado dia 6 de Abril as
17:00hrs, o tema será ”O Despertar para a essência da vida”.
Ele é médico, biólogo com ênfase em ecologia, pós-graduado
em psiquiatria, psicologia e psicoterapia transpessoal e medicina homeopática. Com formação em Terapia Regressiva a
Vivências Passadas, bem como Master practitioner na Arte
de Programação Neurolingüística. Como expositor espírita,
realiza palestras e seminários por todo o Brasil e no Exterior.
Possui larga experiência no trabalho com o psiquismo
humano, tanto como psicoterapeuta quanto como educador
transpessoal. Participa do movimento espírita há 26 anos.
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nossas imperfeições mais grosseiras para que nasça
em nós aquele homem novo a que se referia o Apóstolo Paulo (Efésios, 4:22-24): …que, quanto ao trato
passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano; e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais

O VERÃO

C

do novo homem, que segundo Deus é criado em
verdadeira justiça e santidade. Pois bem, leitor amigo,
omo você responderia, leitor amigo,

reflita: Qual seria a primeira providência nesse particu-

se eu lhe perguntasse, em relação

lar? A meu ver, seria mudar de pessoa na conjugação

às estações do ano: qual a sua preferida? Talvez

do verbo de nossas ações. Usamos, quase invariavel-

escolhesse a primavera, flores desabrochando, ar

mente, a primeira pessoa do singular, eu, sob

perfumado, manhãs luminosas… Talvez o outono,

inspiração do egoísmo. O comprometimento com o

brisa fresca, tapete de folhas pelo chão, revoadas

vício, o crime, a irresponsabilidade, a desonestidade e

de pássaros… Talvez o inverno, tempo de dormir

todos os males da vida social, decorre dessa conju-

bem,

no

gação centrada no eu. O Bem começa quando nos

aconchego do lar… Dificilmente, em nosso país

dispomos a usar a terceira pessoa do plural – eles,

tropical, alguém escolheria o verão, que serve muito

sob inspiração do altruísmo. Se todos cogitássemos

bem ao povo que vai à praia, mas é terrível nas ati-

não do eu, mas do eles, acabaríamos com guerras,

vidades diárias, calor sufocante, ar parado, tran-

brigas, crimes, miséria e todos os males do Mundo,

spiração, odores indesejados…Fizeram essa mes-

que se sustentam, invariavelmente, na primeira pes-

ma pergunta a Chico Xavier: – Qual a sua estação

soa do singular. Se você analisar a vida dos grandes

preferida? Resposta de pronto:– O verão.– Por

vultos da Humanidade, aqueles que pontificaram no

quê?– O pobre sofre menos. Nas pequenas coisas

esforço do Bem e da Verdade, perceberá claramente

identificamos o Espírito superior, sempre cogitando

que os distinguia a preocupação com o semelhante,

do bem-estar do próximo. A Doutrina Espírita expli-

algo que, diga-se de passagem, Jesus ensinou e

chocolate,

pipocas,

chá

fumegante

ca que estamos na Terra para evoluir. Sofrimentos,
dores, atribulações,dificuldades, lutas, desbastam

PALESTRAS DO MÊS DE ABRIL

vivenciou.

Richard Simonetti

PALESTRAS DO MÊS DE MAIO

06.04.13 - Manuel Portásio
Tema:
Jesus e as Parábolas

05.05.13 - Andre Luiz
Tema:
Vontade e Desejo, Mecanismos da Reforma Íntima

14.04.13 - Ana Cantlay
Tema:
Reforma Intima

12.05.13 - Eugene Pires
Tema:
Lei de Amor

21.04.13 - Estudo do Livro “Nosso Lar”
28.04.13 - Estudo do Livro “Nosso Lar”

Noemia José

19.05.13 - Estudo do Livro “Nosso Lar” - Noemia José
26.05.13 - Seminário “Mediunidade” das 13:00hrs - 17:00hrs

