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Domingos - 17.30 -19:30hrs
Segundas - 19:00 - 20:30hrs
PHILBEACH HALL
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Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson
E-mail: fraternityss@yahoo.co.uk
www.fraternityspiritistsociety.org.uk

arlos Campetti, orador espirita, Jornalista, pós-graduado em Marketing (RJ)
Diretor do Departamento de Estudo Sistematizado do Espiritismo e do
Departamento de Comunicação e Marketing da Federação Espírita Brasileira.
Presidente do Sin Fronteras Centro de Estudos Espíritas, um grupo virtual registada na
Espanha. Ajudou na orientação e criação de Grupos Espíritas no Brasil, Uruguai, Espanha
e EUA. Tem participado em eventos espíritas realizados em mais de 20 países. Autor de
artigos publicados em vários periódicos espíritas e co-autor do livro em espanhol,
intitulado: "Pases la luz del Espiritismo". Estará em Londres realizando seminários e
palestras públicas em varios Centros Espíritas de Londres, todos esses eventos são
organisados pela British Union of Spiritist Societies - BUSS. No Fraternity, Domingo 15
de Setembro as 17:30horas estará proferindo a palestra “Moral dos Médiuns”,
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 1º de Agosto 1865, Lançamento do Livro, O Céu
e o Inferno.
 No dia 29 de Agosto de 1831, nascimento do Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes
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"É possível a renovação do mundo em que habitamos, além
da reforma interior de cada um para o bem, sem darmos à
criança de hoje o embasamento evangélico?
Sem a renovação espiritual da criatura para o bem, jamais
chegaríamos ao nível superior que nos compete alcançar.
Ajudar a criança, amparando-lhe o desenvolvimento, sob a
luz do Cristo, é cooperar na construção da reforma santificante da humanidade, na direção do mundo redimido de
amanhã." (Emmanuel, Encontros no Tempo, perg. 42)

D

omingo, 30 de Junho, tivemos a
imensa honra de ter conosco a
querida expositora espírita,
Therezinha Oliveira, que proferiu duas
palestras na nossa Casa, com os temas;
“A Casa Espírita e Nos” e “O Fim do Mundo”. Foram momentos
inesquecíveis,
onde membros de outras Casas Espíritas
do Reino Unido la também estiveram. O
Fraternity segue firme no trabalho da
divulgação do Espiritismo, sem ônus para
os interessados em conhecer melhor a
Doutrina Espírita codificada por Allan
Kardec, cuja função regeneradora e salutar espalha-se vertigiosamente pelo
planeta preparando os alicerces do
Mundo de Regeneração. Esse evento foi
promovido pela Federação Espírita do
Reino Unido a British Union of Spiritist
Societies.

Encarnando, com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito,
durante esse período, é mais acessível às impressões que
recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o
que devem contribuir os incumbidos de educá-lo.” (Allan
Kardec, O livro dos espíritos,76. ed., perg. 383). “A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos
conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores.” (Allan Kardec, O livro dos
espíritos, perg. 385).

“109. O período infantil é o mais importante para a tarefa
educativa?
O período infantil é o mais sério e o mais propício à
assimilação dos princípios educativos. - Até aos sete anos,
o Epírito ainda se encontra em fase de adaptação para a
nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade,
ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a
matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual
são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de
renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade. Passada a
época infantil, credora de toda vigilância e carinho por
parte das energias paternais, os processos de educação
moral, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis
com a integração do Espírito em seu mundo orgânico
material. (Emmanuel, O Consolador,
perg. 109).

Clique aqui para acessar mais fotos do evento:
http://fraternityspiritistsociety.moonfruit.com/#/
therezinha-oliveira/4578585886
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chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o Reino de Deus. Note,
amigo leitor, que, significativamente, não há uma única linha, uma
única palavra sugerindo que são bem-aventurados os que frequentam os círculos religiosos. Há, sim, uma advertência das mais
severas no final do Sermão (Mateus, 7:21-23): Nem todo o que me
diz: “Senhor, Senhor!” entrará no reino dos céus, mas aquele que

A

faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão
preciando uma procissão, em cidadezinha do inte-

naquele dia: “Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu

rior, um sitiante comentou com o amigo ao lado: –

nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome

Óia a dona Josefa na romaria! Cruz credo! Logo ela que

não fizemos muitas maravilhas?”. E então lhes direi abertamente:

recebe os Espírtos no Centro que a gente frequenta! Re-

“Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a

sponde o amigo: – Uai, quanto mais religião mió, né?

iniquidade”. Foram religiosos sem religiosidade. Negligenciaram o

Expressão incorreta, tanto no sentido gramatical quanto

empenho de renovação, comprometendo-se em deslizes não com-

literal.

Se por apreço à linguagem coloquial podemos

patíveis com os princípios que esposavam.Algo em que pensar!

dispensar a gramática, por respeito ao bom senso é preci-

Eu diria que para nós, espíritas, é algo para ser muito bem pen-

so substituir religião por religiosidade. Religião demais, a

sado, considerando os esclarecimentos que a Doutrina nos

exprimir-se em frequência a um ou muitos cultos, pode

oferece a respeito da vida além-túmulo. Tomamos conhecimento

ser falta de ocupação ou fanatismo.O importante é a

nas dissertações de André Luiz, série Nosso Lar, e em muitas

religiosidade, isto é, o empenho por colocar em prática os

outras obras, particularmente O Céu e o Inferno, de Allan Kardec,

princípios da religião. Não fora a emulação, o estímulo de

da existência de multidões de Espíritos atormentados e infelizes

que carecemos no atual estágio evolutivo, integrados num

em regiões purgatórias, de grande sofrimento. Em boa parte são

grupo religioso, poderíamos até dispensar a busca de

religiosos enquadrados na advertência de Jesus (Lucas, 12:47-

Deus nas igrejas. Espíritos superiores já edificaram a

48): E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se

Igreja Divina em seus corações, tendo por altar a

aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com

consciência, com o empenho permanente de renovação e

muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de

esforço do Bem.Nas bem-aventuranças do Sermão da

açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que

Montanha,

Bem-

muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou,

aventurados os humildes, porque deles é o Reino dos

muito mais se lhe pedirá. Isto significa que nós espíritas, muito

Céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão

mais do que adeptos de outras religiões, seremos cobrados quan-

consolados.

porque

to ao empenho de renovação. Interessante observar um velho

herdarão a Terra. Bem-aventurados os que têm fome e

ditado espanhol: Quando vires as barbas do vizinho ficar sem pe-

sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados

los, põe as tuas de molho. Vendo tantos religiosos sem

os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-

religiosidade a queimar a barba nas labaredas umbralinas, é bom

aventurados os que têm limpo o coração, porque verão a

tomar cuidado com a nossa, cultivando a vivência dos princípios

Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão

religiosos, não a mera frequência às igrejas.

promete Jesus

(Mateus,

Bem-aventurados

04.08.13 - Estudo do Livro Nosso Lar
11.08.13 - Estudo do Livro Nosso Lar
18.08.13 - Manuel Portásio Filho
Tema:
Leis Morais II
25.08.13 - Eugene Pires
Tema:
O homen com Jesus
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Estudo do Livro Nosso Lar
Estudo do Livro Nosso Lar
Carlos Campetti
Moral dos Médiums
Andre Luis Oliveira
A Força do Estudo do Evangelho como Agente da Nossa Transformação Moral

