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Dia feliz para todos que semanalmente frequentam esta casa e para todos que militam 

neste espaço abençoado onde encontramos o alento que procuramos diante de nossas 

dores. 

O Centro Espírita é igreja, hospital e escola. Igreja porque congrega irmãos a fim de 

ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e de orar. Não falo aqui do espaço físico e sim 

do fato de ser um local onde se reúnem várias pessoas com o mesmo propósito. 

Hospital como sendo um pronto socorro onde atende pessoas com doenças da alma 

em busca de uma solução para seus males tanto físicos como espirituais. Também é 

uma reunião de pessoas que o procuram a fim de melhorar ou pelo menos amenizar 

seus sofrimentos. 

Uma escola onde iremos aprender tudo a respeito da doutrina espírita e suas nuances 

bem como as diretrizes que nos deixou Jesus as quais são imutáveis e que através dos 

tempos vêm nos proporcionando a possibilidade do estudo e o conhecimento que 

temos que ter a fim de realizarmos nossas tarefas na casa espírita a que pertencemos 

Portanto, irmãos e companheiros, frequentar uma casa espírita não é imposição a 

quem quer que seja. Suas portas serão sempre abertas àqueles que assim o 

desejarem, seja pela dor a qual é a mais frequente ou pelo amor, que também é 

passível de acontecer. Muitas vezes irmãos nossos procuram a casa espírita como 

sendo o último recurso para a solução de seus problemas já que tentativas anteriores 

de sucesso haviam se esgotado. Daí a palavra Hospital. 

A casa espírita também é um hospital para desencarnados, onde são trazidos pelos 

benfeitores a fim de amenizar os sofrimentos que por vezes durante um longo período 

sofrem as mazelas de uma encarnação de dor e sofrimento. Assim como um espaço 

físico, merece todo o nosso respeito e a nossa postura condizente que o ambiente 

requer. 

Nesta data, nesta casa que comemora seus 22 anos de existência física, já que a 

espiritual é bem mais antiga, traz a todos semanalmente o equilíbrio, o reconforto a 

orientação e a sustentação que buscamos através de nosso coração esperançoso. 

Uma casa espírita para sobreviver por um tempo mais ou menos longo, não deve fugir 

das diretrizes ministradas pelos benfeitores através dos cursos de uma importância 

primordial, das palestras que são estudadas e preparadas pelos palestrantes e pela 

oração que é sem dúvida o sustentáculo de uma casa espírita assim nos ligando à Deus 

e a Jesus. 

Uma casa espírita não se faz sozinha, requer a união de todos, união essa pacífica com 

todos participando de suas atividades quer materiais ou espirituais com a boa vontade 

que deve reinar absoluta no coração de cada um. 



Todas as casas espíritas são constantemente vigiadas e analisadas pela Espiritualidade 

Maior, acercando de cuidados para que seus trabalhadores não venham falhar nas 

tarefas que lhes foram designadas. Cabe aos dirigentes de cada casa, orientar seus 

tutelados conforme as necessidades dos mesmos a fim de que eles próprios através de 

sua conduta saiam vencedores de si mesmos. O dirigente espírita não modifica 

ninguém, às vezes nem eles próprios. 

Portanto, caros irmãos e companheiros devemos sim, seguir as orientações que a casa 

que frequentamos nos passa para o nosso bem.  Só que não esperemos privilégios, 

façamos nossa parte, sigamos as diretrizes passadas não nos rebelando com aquilo que 

não nos agrada. Ninguém agrada todo mundo. Façamos aquilo que nos compete. Se 

somos frequentadores vamos seguir a conduta da casa que nos está abrigando para 

que a casa possa seguir em frente já que a mesma nos fornece quase sempre tudo o 

que viemos buscar. Sempre saímos da casa espírita bem melhores do que aqui 

chegamos, se assim não ocorrer não será por culpa da casa e sim por nós mesmos. Ao 

invés da crítica se algo nos desagradou vamos agradecer a Deus e a Jesus por ter 

colocado em nosso caminho uma casa espírita que nos recebeu carinhosamente e que 

na medida do possível nos ajudará a superar nossos problemas. 

Falemos agora desta casa que aniversaria no dia de hoje. Houve uma reunião acerca 

do desenvolvimento nestes 22 anos de existência. Foram colocados em discussão 

todos os percalços e alegrias que esta casa passou. Atitudes que foram evidenciadas 

como positivas foram aplaudidas e atitudes que necessitam de melhorias serão 

futuramente orientadas pelos Benfeitores. De qualquer forma, uma casa espirita que 

como esta segue a Jesus e a Kardec é digna de aplauso. Melhorias sempre serão 

necessárias, mas a continuação do objetivo maior que é a caridade é extremamente 

dignificante aos olhos de Deus. 

O nome desta casa tão significativo nos conduz a Jesus que sempre nos distribui Suas 

Bênçãos de Paz. 

Parabéns a todos! Parabéns a nós que aqui temos a honra de militar. Parabéns a vocês 

frequentadores que aqui são trazidos para receberem o socorro necessário e por fim 

parabéns a todos os trabalhadores que se dedicam às suas funções de coração sempre 

acreditando que podem fazer o melhor para o crescimento da casa que os abriga e 

para o crescimento de nossos espíritos que é o objetivo de nossa existência. 

Que as bênçãos de paz neste Benção de Paz recaiam sobre vocês. 

 

Tupinambá 

 

 


