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Reuniões de Estudos - Português & Inglês
Domingos - 17.30 -19:30hrs
Segundas - 19:00 - 20:30hrs
PHILBEACH HALL
51 Philbeach Gardens - London SW5 9EB
Informações: 07590.463.500
Coordenadora: Elizabeth S. Stevenson
E-mail: fraternityss@yahoo.co.uk
www.fraternityspiritistsociety.org.uk

llan Kardec nasceu em Lyon (França), a 3 de outubro de 1804 e foi registrado sob o
nome de Hippolyte Léon Denizard Rivail. Iniciou seus estudos na escola de
Pestalozzi (em Yverdun, Suiça). A educação

transmitida por Pestalozzi marcou

profundamente a vida futura do jovem Rivail. Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido
várias vezes convidado por Pestalozzi para assumir a direção da escola, na sua ausência. Durante 30 anos
(de 1824 a 1854), dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas, que em muito
contribuíram para o progresso de educação, naquela época. De 1855 a 1869, consagrou sua existência ao
Espiritismo; sob a assistência dos Espíritos Superiores, representados pelo Espírito da Verdade, estabelece as
bases da Codificação Espírita, em seu tríplice aspecto: Filosófico, Científico e Religioso. No dia 31 de Março
1869, Allan Kardec retornou a patria spiritual em decorrência da ruptura de um aneurisma.
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Natal Fraterno entre amigos, tem o
propósito de beneficiar 200
crianças carentes de Caraibeiras /
Brasil. O Fraternity desde 2008
tem colaborado com esse projeto
beneficiando 40 crianças.Veja
nossa página no Facebook.
https://www.facebook.com/#!/
pages/%C3%81rvoreFraterna/382880768410822?fref=ts

D

esecarnou no dia 28 de Agosto, às 23 horas
a nossa querida Therezinha Oliveira. Partiu
para uma nova etapa da sua rica existência,
para a vida espiritual. Ela foi Internada com uma
Pneumonia. e, por merecimento seu e desígnios de
Deus, desencarnou sem passar por grandes
sofrimentos. Dna Therezinha esteve em Londres
visitando o Fraternity em 30 Junho deste ano, seu
jeito meigo e amoroso conquistou a todos de
imediato. O trabalho, o amor e a alegria de viver são
valores que ela sempre colocou em seus livros e
que expressam com muita fidelidade a sua forma de
ser, como na poesia de Rabindranath Tagore, que
ela utilizou no Capítulo “Trabalho, Lei da Vida” na
sua obra Na Luz do Espiritismo.“Eu dormia e
sonhava que a vida era alegria. Acordei e vi que a
vida era serviço. Serví e vi que o serviço era alegria”.
A essa grande trabalhadora da seara de Jesus
nossa gratidão e sinceras vibrações de muita paz.
(Fonte: Centro Espirita Allan Kardec)……………………………….

Será realizado no dia 27 de
Outubro a partir das 17:00hs um
workshop para fazer as caixinhas,
seja um voluntário voce tambem ajudando a fazer
uma criança feliz nesse Natal. Este é um Projeto da
British Union Spiritist Society - BUSS o qual o
Fraternity Spiritist Society vem colaborando desde
2009.

No Fraternity Spiritist Society, no dia 27 de Outubro, a partir das 12:30hrs, estará acontecendo um almoço para
arrecadar fundos para a nossa casa. O cardápio terá
comida e sobremesas típicas da cozinha Mineira. O preço
dos convites será de £12.00 por pessoa. Endereço:
Philbeach Hall - 51 Philbeach Gardens - London SW5 9E
Maiores informações ligar para 07590.463.500.

REUNIÕES PÚBLICAS
DOMINGOS: 17:30 - 19:30hs / SEGUNDAS: 19:00 - 20:30hs

ATIVIDADES NA SEGUNDA FEIRA

 3 de Outubro 1804
Nascimento de Allan
Kardec.

 9 de Outubro 1861
Auto de Fé de
Barcelona, o dia em
que foram queimados
t r e ze n t o s
liv ros
espíritas de Allan
Kardec.

Evangelho Segundo Espiritismo - Livros de André Luiz
Atendimento Fraterno - Passes - Como fazer Evangelho no Lar
ATIVIDADES NO DOMINGO
Estudos Espíritas - Português & Inglês
Palestras - Passes - Educação Espírita Infantil - Livraria
Biblioteca - Atendimento Fraterno - Atendimento Espiritual Como fazer o Evangelho no Lar
LOCAL: PHILBEACH HALL
51 Philbeach Gardens - Earl's Court
London SW5 9EB
Tel: 07590.463.500
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arlos Campetti, esteve em Londres entre os dias 13 e 18 de Setembro 2013, palestrando em
vários Grupos Espiritas, e também realizou um seminário de dois dias sobre o Estudo Sistematizado da Doutrina Espirita - ESDE .Todos Esses eventos foram organisados pela British Union
of Spiritist Society - BUSS. Carlos esteve no Fraternity Spiritist Society no Domingo dia 15 onde proferiu
uma palestra pública. Enunciada a prece de abertura por Elizabeth Stevenson dirigente da casa, foi-lhe
passada a palavra para a abordagem do tema “A Moral dos Médiuns” onde estavam presentes 50
pessoas ávidas de esclarecimentos. Carlos Campetti é assessor do ESDE no CFN – Conselho Federativo Nacional / FEB, que esta comemorando 30 anos do ESDE - Carlos atendeu as perguntas que lhe
foram apresentadas e por ocasião do encerramento, chegou o momento das despedidas e da gratidão
celebrada com muitas fotos. Clicar aqui para acessar a palestra: http://www.youtube.com/watch?
v=TDrn3IMhwP8

O 4º Congresso Britânico de Medicina e Espiritua
lidade ocorrerá nos dias 9 & 10 de Novembro de
2013 no Thristle Marble Arch Hotel Bryanston
Street - London W1H 7E. Esse evento é
organisado pela British Union of Spiritist Society –
BUSS. Maiores Informações: 020.7729.3214.
E-mail:medicalspiritistcongress2013@gmail.com.……
Website: www.medispiritcongress.org

O

Brasil voltou com uma medalha de bronze do Mundial de
Paratriathlon em Londres. O 3º lugar foi desputado pela Brasileira triatleta Marleide da Silva na classe TRI 6 a, categoria na qual competem atletas com cegueira total. Ela perdeu a visão à 8 anos atrás,
desde então tem se dedicado ao esporte. Marleide e Verônica, sua
guia, tiveram uma recepção calorosa na chegada, dia 11/09, no aeroporto em Londres, onde foram recebidas pelos amigos do Fraternity
que as recepcionaram com muito amor. Chegar até lá foi difícil, mas se
tornou possível com a ajuda valiosa de muitas pessoas que
contribuíram com pequenos e grandes valores. Ela tem um exército de
amigos dispostos a lutar sempre ao lado dela, e no commando, Deus.
http://marleidemsilva.blogspot.co.uk/
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máquina física como quem desfruta de um automóvel de
quilometragem zero. A plenitude física ajuda-nos a enfrentar os
desafios da jornada – escola, profissão, casamento, família, subsistência… O problema está no uso indevido, nos arrastamentos,
nas viciações, comprometendo a relação corpo/Espírito. O comportamento de muitos, nessa fase, sugere inversão do breve

E

diálogo com Chico Xavier, que abre estas considerações: – Então,
ntão, Chico, como vai? – O corpo vai mal. Eu

como vai? – O corpo vai bem, o Espírito vai mal. É lamentável. As

vou bem. Essa resposta do médium àqueles

pessoas perdem tempo, deixam de observar seus deveres, com-

que o cumprimentavam e desejavam saber de

prometem-se em desvios por correr demais nos arrastamentos da

sua saúde, precária nos últimos tempos, resume toda

inconsequência. Inexoravelmente, à medida que avança a

uma grandiosa filosofia de vida.O corpo é apenas a

quilometragem, desgasta-se o carro. É inevitável, dentro da pro-

máquina que usamos no trânsito pela carne. Diga-se de

gramação biológica da raça humana, que se estende dos oitenta

passagem,

finali-

aos cem anos. O depauperamento físico nos últimos tempos ajuda

dades.Jamais os cientistas deixarão de encantar-se com

-nos a reduzir a velocidade, a conter o envolvimento com o imedi-

esse incrível veículo de peças vivas, que nos faculta uma

atismo terrestre, preparando-nos para enfrentar o trânsito da

bolsa de estudos na escola da reencarnação. De

morte. No início ou no fim, imperioso sejamos sempre os condu-

permeio,

do

tores, sem excessos no princípio, nem desalento no fim. O carro

passado, a fim de que superemos paixões e fixações que

suporta por algum tempo os maus tratos, mas, se não tomarmos

precipitaram nossos desastres. Aqueles que evocam o

cuidado, enfrentaremos uma relação penosa conjugando corpo/

esquecimento do passado para criticar a reencarnação

Espírito. – Como vai? – O corpo vai mal. O Espírito também. Se

não se dão conta de como é importante essa transitória

formos motoristas cuidadosos, se não cometermos excessos, ha-

amnésia. Seríamos esmagados pelo peso de nossas

veremos de manter o controle sobre o carro, ainda que

faltas, se delas tomássemos conhecimento. Como enfren-

desgastado pelo uso. Conservaremos o bom ânimo e a alegria,

taríamos a indispensável reconciliação com desafetos

mesmo quando estejamos avançando com dificuldade nos últimos

corporificados em filhos, pais, irmãos, cônjuge, se

quilômetros da jornada. Para tanto, basta sustentar, acima de

tivéssemos plena consciência dos males que nos infligi-

tudo, o empenho de aprender, combater mazelas, participar das

mos mutuamente? Como assumir sem traumas maiores a

lides da caridade, ajudar o próximo, cumprir nossos deveres,

vida atual com justaposição de incontáveis personali-

valorizar de forma consciente e esclarecida as oportunidades de

dades que exercitamos, como um ator incapaz de superar

edificação. Nem arrastamento no início, nem desolação no fim.

o impacto emocional de todos os papéis que desem

Sempre bem o Espírito imortal. Bem no início, quando o corpo tem

penhou ao longo dos anos? Aqueles que apontam o es-

plenitude de vitalidade. Bem no fim, quando a máquina começa a

quecimento do passado como um libelo contra a reencar-

ratear, anunciando que seu tempo útil está no fim. Então podere-

nação não se deram ao trabalho de meditar sobre as im-

mos repetir com Chico Xavier: – O corpo vai mal, o Espírito vai

plicações de uma recordação em plenitude.Viajantes da

bem!

maravilhosa,

impõe-nos

perfeita

abençoado

em

suas

esquecimento

Ouvir palestras, algumas ao
vivo. www.radioceac.com.br

eternidade em trânsito pela Terra, em princípio usamos a

06.10.13 13.10.13 Tema:
20.10.13 Tema:
27.10.13 -

Estudo do Livro Nosso Lar - Noemia José
Maria José Gois
Talismã poder oculto
Carolina Vons Scharten
Irmão Jacob - do Livro Voltei
Almoço Beneficiente - Neste dia não teremos nossas atividades

03.11.13 10.11.13 Tema:
17.11.13 Tema:
24.11.13 Tema:

Estudo do Livro Nosso Lar - Noemia José
Eugene Pires
Caridade
Manuel Portásio Filho
A desencarnação
Angela Masuko
A Alma da Matéria

