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 Richard Simonetti nos 

fala… 

 Fraternity Spiritist Society,            
Estudos do Evangelho e  
das Obras de André Luiz-

todas as 2º Feiras -19:00hs. 
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600 mil  exemplares publicados, 
Obras (uma em co-autoria) da 
Coleção Estudos e Cursos, 
adotada com sucesso em diversas 
Casas Espíritas espalhadas pelo 
país e por aqueles que desejam 
sistematizar o estudo da Doutrina. 
Destacam-se ainda na sua 
produção: Ante os que Partiram, 
Deixem-me Viver, Reencarnação é 
Assim…, Suicídio? Um Doloroso 
Engano, Chegando à Casa Espíri-
ta, Espiritismo – a Doutrina e o Mo-
vimento, 
Na Luz 
do Espi -
r i t i s mo , 
Na Luz 
do Evan-
g e l h o , 
Na Luz 
da Medi-
unidade, 
Na Luz da Reencarnação,  Parábo-
las que Jesus Contou e Valem        
para Sempre e Jesus, O Cristo.  É 
c o m g r a n d e  p r a z e r  q u e               
conv idamos a todos para               
assistirem às  palestras que serão 
proferidas pela  Therezinha de 
Oliveira, no Fraternity Spiritist 
Society das 11:00 - 17:00hs            
Local: Philbeach Hall 51 Philbeach  
Gardens London SW5 9EB. Con-
tando com a sua amável presença, 
agradecemos antecipadamente. 

T 
herezinha de Oliveira                 

estará no Fraternity                 

Spiritist Society, no dia 30 

de Junho,  neste evento  ela estará 

abordando os temas “O Centro                 

Espírita e Nos” & “O Fim do             

Mundo. Este é mais um evento 

oferecido pela British Union              

Spiritist  Societies - BUSS. Dona 

Therezina conta com mais de 50 

anos de atividades ininterruptas na 

seara espírita, oradora brilhante, 

proferiu mais de duas mil palestras 

em todo o Brasil e  nos EUA. Suas 

obras já ultrapassaram a marca de 
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Queridos amigos,  

No dia 5 Maio 2013, reiniciamos o estudo 

do Livro dos Médiuns. Lembrando que esta  

atividade acontece todos os Domingos das 

2 0 : 0 0 - 2 0 : 3 0 h s . V e n h a m  e s t u d a r              

conosco. 
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 Em 18 de Abril de 2013 comemoramos os 156 

anos do “O Livro dos Espíritos”. 

 No dia 18 de Abril de 1857, num Sábado de            

primavera, O Livro dos Espíritos e Allan              

Kardec, foram pela primeira vez apresentados ao 

público na Livraria E.  Dentu, Galeria de Orleans 

Nº13  Palais Royal - Paris. 

 Em 1º de Abril 1858 foi fundada a “Sociedade  

Espírita de Paris” (a primeira Casa Espírita) por 

Allan Kardec no Palais Royal - Galeria de Valois - 

Paris. 

 Em Junho de 1859 Allan Kardec faz o lançamento 

do livro “O que é o Espiritismo”. 
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F 
raternity Spiritist Society realizou no  Domingo 26 de Maio, o seminário “A                    

Mediunidade” contando com a participação dos expositores, Manuel Portásio Filho, 

Evanise M. Zwirtes, Maria Novelli e Silvia Gibbons, amigos queridos da nossa Casa, que 

trouxeram  conceitos da mediunidade sob a ótica espírita; enfatizando a importância da                    

mediunidade e suas inúmeras utilidades e aplicações, que consola, esclarece, cura,                         

re-equilibra; verdadeira bênção de Deus, quando colocada a serviço da caridade; é porta aberta 

para o congraçamento entre irmãos, nessa nossa grande jornada espiritual. Gostariamos        

também de agradecer a todos  que participaram do  seminário, compartilhando  com  a alegria 

e paz que reinou no ambiente e a todos aos que de uma forma  direta ou indireta  auxiliaram 

para que o evento acontecesse da  forma maravilhosa que foi. Rogando a Jesus, aos Bons                

Espíritos, para que nos envolvam em  vibrações de paz e ternura a fim de que este trabalho de 

divulgação do Consolador Prometido por Jesus, possa continuar germinando no abençoado  

solo Inglês, levando consolo, orientação e esclarecimento a todos aqueles que  desejarem. 

Clique aqui para acessar mais fotos do Seminário:   http://fraternityspiritistsociety.moonfruit.com/#/seminario-

26513-fotos/4576868276 
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F 
oi amor à primeira vista, dessas coisas que só o 

Espiritismo explica. Tão logo se conheceram, Lau-

ro e Cássia sentiram irresistível encantamento. Não era 

do tipo paixão, na ardência do desejo que se esvai com a 

satisfação dos sentidos, mas aquele amor autêntico, que 

transcende os limites da atração física para fixar-se, imor-

tal, na intimidade do coração.Logo começaram a namo 

rar, experiência sublime de almas afins que se encon-

tram. À luz da Doutrina Espírita, diríamos, com maior  

exatidão, almas afins que se reencontram. Somente uma 

convivência milenar nos domínios do afeto poderia justi-

ficar tão terna ligação. Havia um problema. Ela era pobre 

e ele rico, família abastada, tradicional, ciosa da ilusória 

nobreza sustentada pelo dinheiro. Sua mãe, Matilde, 

viúva de filho único, ao saber do namoro passou a pres-

sionar Lauro. – Essa moça não serve para você – dizia 

impositiva. – Mas, mamãe, Cássia é a mulher de minha 

vida. Eu a amo com todas as forças de meu coração. – 

Tolice! De outras vezes você esteve apaixonado e logo 

passou. – Desta vez é diferente. É amor mesmo, mamãe. 

Pretendo casar-me com ela! – Não admito tal loucura! – A 

senhora não pode impedir. Sou maior de idade, tenho 

meus direitos. – Pois bem, se é assim, escolha: ou fica 

comigo, tendo as mordomias de sempre, ou com essa 

mulher, e não terá um tostão de meus haveres. Matilde 

viajara para não participar daquela união que tanto  a 

contrariava. Via na jovem que conquistara o coração de  

Fraternity Spiritist Society - Newsletter - Ano I - Nº 2  4 

 

02.06.13 - Manuel Portásio Filho                                                                       

Tema:       As Leis Morais Parte I 

09.06.13 - Estaremos fechado para ir assistir Divaldo Franco  

16.06.13 - Estudo do Livro Nosso Lar                                                              

23.06.13 - Estudo do Livro Nosso Lar 

30.06.13 - Seminário com Therezinha de Oliveira 

seu filho uma aventureira disposta a dar o golpe do baú. Nem 

mesmo quisera conhecê-la.  Lauro e Cássia instalaram-se em 

cidade distante, existência feliz, logo abençoada pelo nascimento 

de Silvinha, linda menina. Quanto a Matilde, seguiu solitária, 

dominada pela nostalgia, saudade imensa do filho que situara por 

ingrato, mas irredutível em sua orgulhosa decisão de manter-se 

afastada do casal. Nem mesmo quando soube do nascimento da 

neta dispôs-se a superar a animosidade gratuita pela nora, sempre 

a responsabilizá-la pelo afastamento do filho. Sete anos passaram 

céleres, sem que Matilde se dispusesse a modificar sua postura 

intransigente. Então recebeu uma carta, letrinha infantil: – Querida 

vovó, estou escrevendo para dizer que esperamos sua visita. Ma-

mãe diz que você é uma pessoa boa, que ama a todos nós, mas é 

muito ocupada. Por isso peço sempre a Jesus que lhe dê um 

tempinho para nos ver. Amamos você. Espesso véu de lágrimas 

cobriu os olhos de Matilde, que mal conseguiu ler as últimas pa-

lavras. – Muitos beijos, vovó! Não esqueça: quero ver você! Com 

carinho, Silvinha. Comportas abertas pela simplicidade amorosa 

de uma criança, Matilde derreteu o orgulho em lágrimas ardentes, 

reconhecendo seu engano em relação à nora. Uma jovem repu 

diada pela sogra que cultivava na filha o carinho pela avó não se-

ria uma simples nora, mas uma filha muito querida que ela obsti-

nadamente rejeitara. Dias depois, Cássia, Lauro e Silvinha realiza-

vam o Evangelho no Lar, quando bateram à porta. Silvinha aten 

deu de pronto e deparou-se com sorridente senhora, que trazia 

vários embrulhos de presentes. – Oi, Silvinha, estou aqui, 

atendendo ao seu pedido. – Vovó?! – Sim, minha querida! Um 

longo e forte abraço selou o início de uma intensa ligação entre 

neta e avó, ante o olhar surpreso e emocionado do casal. Após 

abraçar o filho, Matilde abraçou mais fortemente a nora, derraman-

do-se em lágrimas. – Deus a abençoe, minha filha, por relevar as 

impertinências desta velha e pela orientação que deu à minha neta 

                                 Richard Simonetti                  

 

07.07.13 -  Estudo do Livro Nosso Lar                                                                            

14.07.13 -  Estudo do Livro Nosso Lar   

21.05.13 -  Manuel Portásio Filho                                                                      

Tema:        As Leis Morais Parte II 

28.07.13 -  Eugene Pires                                                                                      

Tema:        Lei de Amor 


