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ANOXXVlll- RIO DE JANEIRO, RJ- SETEMBRO/DEZEMBRO DE 1993- N11 101
"Fé inabalável só o é.a.que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade"- KARDEC

NA NOITE DE NATAi.
Noite de paz e amorl Repicam sinos,
Doces, harmoniosos, cristalinos,
Cantando a excelsitude do Natal!...
A estrela de Belém volta, de novo,
A brilhar, ante os júbilos do povo,
Sob a crença imortal.
De cada lar ditoso se irradia
A glória da amizade e da harmonia,
Em festiva oração;
Une-se o noivo à noiva bem-amada,
Beija o filho a mãezinha idolatrada,
O irmão abraça o irmão.

Desce do pedestal que te levanta
E estende a mão miraculosa e santa
Ao desalento atroz;
Para unir-nos no Amor, fraternalmente,
Desceu Jesus Resplandecente
E imolou-se por nós.

Dentro da noite, há corações ao lume
E há sempre um bolo, em vagas de perfume,
Sob o claro dossel ... Nascem canções e
flores de mansinho,
Em édenes fechados de carinho,
De esperança e de mel.

Vem medicar quem geme na calçada!. ..
Oferece à criança abandonada
Um velho cobertor;
Traze a quem sofre a lúcida fatia
Do teu pranto de sonho e de alegria,
Temperado de amor.

Mas, lá fora, a tristeza continua ...
Há quem chora sozinho, em plena rua,
Ao pé da multidão;
Há quem clama piedade e passa ao vento,
Ralado de tortura e sofrimento,
Sem a graça de um pão.

Visita as chag ~s negras da mansarda
Onde a miséria :>úplice te aguarda
Em nome de Jesus.
Há muita crença enferma, quase morta,
Que só pede um sorriso brando à porta,
Para tornar à luz.

Há quem contempla o céu maravilhoso,
Rogando à morte a benção do repouso
Em terrível pesar!
Ah 1como é triste a imensa caravana,
Que segue, aflita, sob a treva humana
Sem consolo e sem lar...

Natal!. .. Prossegue o Mestre, de viagem
Em vão buscando um quarto de estalagem,
Um ninho pobre, em vão!. ..
E encontra sempre a cruz, ao fim da estrada,
Por não achar socorro, nem pousada
Em nosso coração >

Tu, que aceitaste a luz renovadora
Do Rei que se humilhou na manjedoura
Para amar e servir,
Volve o olhar compassivo à senda escura,
Vem amparar os filhos da amargura,
Que não podem sorrir.

De Cármem Cinlra, no "Parnaso de Além Túmulo'~
páps. 181-183, 12~ ed. FEB. Psicog. F.C. Xavier.
Carmem Cínira é o nome literário de Cínlra do Carmo
Bordini Cardoso: nasceu no Rio de Janeiro, em 1902,
e falecel.i em 30.08.1933.
Ainda encarnada, reconhecia serem os seus versos
de origem mediúnica e, passando para o outro lado
da vida, testemunhou ainda sua fé destacando os
temas que a glorificaram em sua passagem terestre:
O amor, a renúncia, o sacrifício e a humildade.
Sejam os seus versos a nossa lembrança de Natal,
para todos os nossos leitores e freqüentadores da
nossa CASA ...

r DO INIMIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR;
AO CONTATO DO PERDÃO
TODA PEDRA VIRA FLOR.
.....
fSvmaco da Costa J
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FELIZ
NATAL.!

EVANGELHO MEDITADO
.,
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO;
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO.
fAzamor SerrãoJ
~
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O QUE É
.,...__ _ QUEDA ESPIRITUAL

SER ESPÍRITA E ...
Não tentar comprar o céu•••

Falando de "quedas espirituais" falamos da
origem da DOR e do MAL. O assunto é antigo.
Belas imagens e alegorias simbólicas fazem
referência ao tema nas principais tradições
filosóficas e religiosas da antiguidade.
Na Bíblia temos menções à chamada "Queda
dos Anjos" ~vide Apoc. 12-7, 2a.Pedro 2:4, Judas, 6) e à Queda de Adão"ou "Queda do Homem (vide Gênesis, 3 :1-24). ·
Grandes nomes de nossa Doutrina têm-se
empenhado no estudo destes trechos e sua
significação, posto que antes eram tratados
como dogma e "mistério":
Kardec os associou aos ir'ocessos de
migrações coletivas que ocorrem por ocasião
da renovação dos mundos;
Na obra "Os Quatro Evangelhos", de J.B. Roustaing, relaciona-se o símbolo da Queda do Homem à encarnação em mundos materiais;
Pietro Ubaldi encontrou na "Queda dos Anjos"
a alegoria perfeita para melhor compreensão
da própria origem do Universo...
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Afinal, o Espírito evolui
pelo próprio esforço,
através das vidas
sucessivas rejidas pelo
mecanismo de causa e
efeito de que a
sabedoria e a bondade
do Pai dispõe.

Desejando mais detalhes
sobre "Queda Espiritual"?
Procure os textos da série
"Leia Mais"

PRATA DA CASA

•

LEIA MAIS
KARDEC

"Os mundos progridem, fisicamente, pelo elaboração do matéria e, moralmente, pelo purifico ção dos Espíritos que os habitam. ( ...) Logo que
um mundo tem chegado a um de seus períodos
de transformação, o fim de ascender na hierarErga os olhos
quia dos mundos, ... dão-se os grandes emigra Não olhe para baixo. ene~recendo a sua alma ções e imigrações. Os que perseveraram no mal
com pessimismo e construindo um deserto ao ... são excluídos da humanidade o que até enseu redor; mas erga os olhos para o Alto e verá tão pertenceram e tangidos p oro m undos menos·
uma estrela que guia Você para um mundo re- adiantados."
al que exige trabalho, estudo e amor. ao lado
de uma alegria perfeita que ensina a compre ender tudo que lhe parece rastejante e sem
beleza.
"De acordo com o ensino dos Espíritos foi uma
dessas grandes migrações... que deu origem à
Seja qual for a ocupação da ·sua mente; seja
roça personalizada na figura de Adão... cho com a sua casa, com os seus parentes ou com modo ''raça odômico" (+/- 4000 AC)"
os seus estudos, evite que as garras do pessimismo tirem de você a esp erança e o vislumbre
da luz que se encontra à sua frente e qu e vem
de Deus.
"Que são tais seres... senão anjos ou Espíritos
decaídos
... Não é, precisamente paro eles,
Diante de tanta luz e tanta energia criada por
um
paraíso
perdido o terra donde foram
Deus, você é uma parte delas, portanto deve
expulsos?"
ser também um ponto luminoso da Criação...

*
*

(De Kalil Gezum, pslcog . por Adde Aguiar de Almeida. Extrato
da obra "Flagrantes de Luz", ed. lnstit. Maria, pág. 63)
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(Trechos compilados do Cap.XI da obra "A Gênese"de Allan Kardec, especíalmente dos itens "Raça Adâmica"e "Doutrina dos Anjos Decaídos e da Perda do Paraíso" - Págs .225-35 da 311. ed. FEB)

EM 1915, UMA
_
ESTRANHA -PREVISAO

O SAL DA TERRA•.•

IGNÁCIO BITTENCOURT

"No ano de 1915, no correr de memorável sessão a
que assistiram nossos pais, em seu próprio domicílio, na cidade de São João Dei Rei, em Minas Ge ·
rais, e na qual servia o médium Silvestre Lobato, já
falecido • o melhor médium de incorporação por nós
conhecido até hoje·, o Espírito do Dr. Bezerra de
Menezes anunciou o advento do Rádio e da Televi •
são(*}, asseverando que este último invento (ou
descoberta) facultaria ao homem, mais tarde, cap •
tar panoramas e detalhes da própria vida no Mun ·
do Invisível, antecipando, assim, que a Ciência,
mais do que a própria Religião, levaria os espíritos
muito positivos a admitir o mundo dos Espíritos, encaminhando-os para Deus. A revelação foi rejeitada
pelos componentes da mesa. O médium viu-se acoimado de invigilante, convidado a orar e vigiar, e
o Espírito comunicante "doutrinado" como mistificador e perturbador da ordem e do bom-senso. No
entanto, parte da profecia já foi cumprida. E não será difícil que a segunda parte o seja também, quando o homem se tornar merecedor da graça de en trever o Além-Túmulo através de seu aparelho televisor... "(**)
(De Yvone Pereira, "Devassando o Invisível", 3 1 ed.FEB,pg. 177/8)
(*) Oa primeiros programas radiofônicos foram transmitidos por
Frank Conrad na cidade de Pitsburg, EUA,em 1921. A lnvençao da
TV está creditada ao russo Vladimir Zworykin, em 1939.
(•1 A tecnologia para contato com oa Espíritos através de equipamentos de som e vídeo está hoje em franco desenvolvimento,
rometendo randes novidades ara oa róximos anos...
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LEIA MAIS
ROUSTAING

Orador, jornalista e, acima de
tudo, um evangelizador, lgnácio Bittencourt conquistou enorme popularidade em seu
tempo, principalmente como
médium receitista.
Natural dos Açores, Portugal,
veio para o Brasil aos oito a nos de idade.Seu envolvimento com a Doutrina teve início
quando, ainda moço de vinte
anos, doente, recuperou a saúde com o au- ·
xílio de uma simples receita, obtida através de
um médium, de nome Cordeiro.
"·Como pode?"· perguntou o jovem lgnácio.
"·Leia o "Evangelho"e •o Livro dos Espíritos", sugeriu o benfeitor humilde.
Não podia imaginar, o bom Cordeiro, o efeito de
suas palavras. Do coração daquele jovem nasceu
um Cristão com "C"maiúsculo, incansável na busca
de seu eróprio desenvolvimento espiritual e na
prestaçao de serviço ao próximo - fundou, entre outras, o Centro Cáritas, o Abri~o Teresa de Jesus, foi
.
Vice-Presidente da Fed. Espirita Brasileira...
Hoje continua seu trabalho no plano espiritual. E o
mentor do Dep. Mediúnico da Casa e também responsável pela orientação de muitas outras ...
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#a111rae C/o,,,ea,..
• PAPAI NOEL •

"Em sua origem a essência espi •
ritual, (... ) passa primeiro pelo
reino mineral ... depois ... for mas intermédias ... reino vege •
tal... reino animal ... Atingido o
ponto de preparação para entra •
rem no reino humano, os espíri •
tos se preparam, de fato,
em
mundos ad-hoc, para a vida consciente, independente e livre. É
nesse momento que entram naquele estado de inocência e ignorância."
"De posse do livre arbítrio
muitos se transviam ...
Os espíritos que ... não se transviam, continuam a progredir no
estado fluidice .. .
Os que faliram ... são precipitados
nos tenebrosos lugares da incarnação humana, conforme ao grau
de culpabilidade, nas condições
impostas pela necessidade de expiar e progredir...
("Os Quatro Evangelhos", de
J-8. Roustaing, itens 55 à 59)

"· Vó, o João falou que Papai Noel
não existe... " Marcelinho estava
ansioso para ouvir da vó uma explicação sobre o que dissera seu
irmão mais velho.
"· É que ele não conhece a história do velho Noel..., filho. Escute
só • disse-lhe a velha senhora:
Noel era um senhor muito bonzi •
nho que vivia lá no polo norte, há
muitos anos . Todo Natal ele distribuía presentes para todas as
crianças, especialmente as mais
pobres, em nome de Jesus. Mas,
como já tinha muita idade, um dia
ele faleceu. Ora, no Natal as crianças iam ficar sem presentes! En •
tão os Pais daquela pequena ci dade, em homenagem ao bom
velhinho, passaram a comprar
presentes para as crianças do local, especialmente as mais pobres.
Por isso fala-se tanto no "Papai
Noel, todo os anos ... para que ninguém esqueça de seu exemplo de
caridade, justo no dia em que se
comemora o nascimento de Jesus ...

•
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LEIA MAIS
UBALDI

não se pode impedir que a
teoria da queda dos anjos se nos
apresente com grande probabilidade de ser verdadeira, só pelo
fato de que vários espiritistas brasileiros não a aceitam.por ela parecer de origem católica ... "
"Ora, a razão pela qual estou desenvolvendo e aceitando a teoria
da queda, não é tanto um ato de
fé cega nas origens inspirativas
da mesma, quanto o fato de que
ela resolveu muitas das minhas
dúvidas (...) Por exemplo:por que
motivo nasceu a matéria? ... Por
que existe a evolução? ... Se
Deus é perfeito, donde nasceu e
como se justifica entre nós a im •
perfeição, o erro, o mal, a dor,
etc.(...) São muitas as objeções
à teoria e algumas parecem insuperáveis, mas iremos destruí-las
uma a uma... "
(Pietro Ubaldi, O Sistema, págs.
64-67 da 2! ed. FUNDAPU)

DE BEZERRA DE MENEZES

PARA VOCÊ:

AVE MARIA! (*}
Você já se imaginou recebendo
um presente de Natal durante um
ano inteiro? Pois é isto que estamos fazendo. Exatamente há um
ano atrás, na edição nQ 98 de" O
CRISTÃO ESPÍRITA"começamos
a publicação da "nossa" "Ave-Maria", um presente inesquecível e
admirável que, um dia, através da
abençoada mediunidade Cristã ,
nosso Patrono, Bezerra de Menezes, julgou por bem nos oferecer..

Foi ele quem buscou, em seu próprio coração, a inspiração necessária para criação da letra e da
música qu& agora te ofertamos ...
São elas o atestado fiel do amor
e da gratidão que deposita em
nossa Mãe Santíssima, o qual,
com seus exemplos, tem nos en sinado a cultivar...
Feliz Natal a todos!. Que a Paz
de Jesus e Maria Santíssima envolvam sempre nossos corações!
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(')A história e a letra desta "Ave-Marla"foram publicadas na edição nfl 98 de "O Cristão Espírita"; a sua "pauta musical" foi
dividida em três partes,as duas primeiras apresentadas nas edições nfl 99 e 100; estas duas linhas que seguem acima correspondem exatamente à terceira e última parte.

Um enorme "obrigado" da direção do Lar de Vera Lúcia Sartori a todos que,
este ano, nos ajudaram de algum modo a cuidar de nossa turminho. Até 19941
O CRISTÃO ESPIRITA
Direção: Armanda Pereira da Silva
Sessões:
Domingos (Portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30 horas)
- Escola de Evangelho p/ crianças (de 04 a 11 anos) e Mocidade (dos 12 aos 21 anos}
- Estudo dos livros da Doutrina (para maiores de 21 anos)
- Curso de Esperanto (das 10,30 às 12,30 horas)
2os. Sábados (Portão aberto às 18,00 e fechado às 18,20 horas)

- Noite da saudade (homenagem aos irmãos que já estão no além}
3os. Sábados (Portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30 horas)
• Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e Allan Kardec
2as. Feiras (Portão aberto às 19,00 e fechado às 20,20 horas)
- Reunião Doutrinária Pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra "Os
Quatro Evangelhos", de J.·B. Aoustaing
3as. e 5as. Feiras (Portão aberto às 14,00 e fechado às 14,50 horas)
- Reunião Doutrinária Pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra "O
Evangelho Segundo o Espiritismo", de Allan Kardec
4as. Feiras (Portão Aberto às 19,30 e fechado às 20,20 horas)
• Desenvolvimento Mediúnico
6as. Feiras· tarde (Portão Aberto às 13,30 e fechado às 14, 10 horas)

- Desenvolvimento Mediúnico
6as. Feiras - noite (Portão Aberto às 19,30 e fechado às 20,20 horas)
- Reunião Doutrinária Pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra ·o
Livro dos Espíritos", de Allan Kardec
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