ORGÃO DOUTRINÁRIO-EVANGÉLICO DA CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS "BEZERRA DE MENEZES"
ANO XXIX-RIO DE JANEIRO, RJ-AGOSTO/SETEMBRO DE 1995-Nº 111
"Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade" -KARDEC
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O mês de Agosto é, para nós, sumamente confortador: É o mês em que nos congregamos emocionalmente para a lembrança
de Bezerra de Menezes, patrono da ;nossa Casa, e de Azamor Serrão, seu fundador e orientador. A melhor homenagem que
O Cristão Espírita pode prestar a seus patrono e fundador, é repetir suas palavras, que sempre servirão como um apoio e um
alerta, no serviço da caridade.
EM BUSCA DA FELICIDADE

ESPÉCIES DE COVARDIA

Felicidade é uma palavra usada na
Terra como verdadeira magia. Os
homens julgam-na capaz de trazer todo
bem
estar possível.
Entretanto,
felicidade só vibra no coração com
capacidade de amar, porque o amor é a
chave que abre as portas de todas as
verdades. Só ele aumenta em nós as
qualidades do discernimento puro.

Covardia é não dar à criança o que ela necessita. Covardia é não
dar ao velho o valor do que ele sabe e como sabe! Covardia é não
reconhecer o que a natureza nos oferece de bom. Covardia é não
levar à família a palavra de Deus. Covardia é dar mas esperando
o retomo, o troco do que? Covardia é amar somente o belo,
quando o feio tem também tanta coisa a nos dar. Covardia é ser
cego no momento de ver.

Onde a humanidade costuma colocar a
felicidade? Nas conquistas materiais, na
posse, na riqueza. Frustram-se quando
constatam que o que admitiam ser a
razão de sua ventura, transforma-se em
motivo de preocupação e sofrimento!
Quando os que vislumbram a felicidade
através do bem tentam transmitir a suas
experiências, indicando o roteiro de
Jesús, são criticados pelos que a
buscam nos valores materiais. Desta
forma, estes a condenam a uma
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existência bem curta em alguns
períodos na vida terrena. Mas Deus criou-nos para a verdadeira
felicidade. E nós a sentimos cada vez que avançamos na
caminhada para o nosso progresso espiritual. E a medida que nos
livramos de nossas tendências egoísticas, orgulhosas e
mentirosas, estamos dando um passo desta caminhada.
E são justamente estas tendências que ocultam a presença da
felicidade que se encontra dentro de nós, como centelha pronta a
acender-se com a caridade filha do amor, acompanhada da doce
humildade.
Desejamos, pois, a felicidade, mas saibamos procurá-la nos
exemplos deixados pelo nosso mestre Jesús.

Se alguma dessas frases podem encaixar-se de alguma forma em
teu modo de viver para, olha e pensa! Pois a vida na Terra nada
mais é que uma escola, onde o aluno que não souber a cartilha,
bem, acaba com nota zero e isso quer dizer que tem de começar
tudo de novo ...
Irmão querido, não deixes que isto te aconteça,pois foste feito
com muito Amor, o amor de Deus, nosso Pài Celestial! E
sabemos que Ele não faria de ti um instrumento para existir
sem os outros.
Ama a teu próximo e a ti mesmo, e por certo serás igualmente
amado.
A pior covardia que podes cometer é deixares que o egoísmo
tome conta de ti, ou sequer se insinue em teu ser: não o deixes
jamais impor sobre ti as suas marcas, sequelas tão difíceis de
remover!
Porque não olhar para trás e não rever o que fizestes? Porque não
tentar seguir um rumo novo, daqui por diante?
E aos médiuns desta casa querida, à qual muito amo, eu peço: não
se dediquem ao trabalho mediúnico apenas durante os poucos
momentos das nossas reuniões pois isso é também uma covardia,
para com seus Mentores e Guias e Amigos.
Saiam todos da casca da preguiça, e acordem para o belo que é â
vida.
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DO INIMIGO APERTE A MÃO COM
DOÇURA, SEM RANCOR; AO
CONTATO DO PERDÃO
TODA PEDRA VIRA FLOR.
Symaco da Costa

MUTILAÇÃO SOBRE A TERRA ...
CERTAS ANGÚSTIAS MARCADAS ...
SÃO REFÚGIOS CONTRA OS ERROS
DE NOSSAS VIDAS PASSADAS ...
Comelio Pires (espírito)

EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO;
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO.
Azamor Serrão

O SAL DA TERRA

SER ESPÍRITA É. ..

AUGUSTO ELIAS DA SILVA

O verdadeiro espírita é bom companheiro, por ter
consciência da necessidade de todos no esforço comum da
evolução. Na lei Divina não tem lugar para favoritismos,
criaturas especiais e exclusivismos; nem sistemas
privilegiados ou fórmulas magicas como também
condenações eternas. Esse princípio. é bem emoldurado na
análise
científico-filosófica de Hermínio Miranda:

Português de nascimento, veio para o Brasil e se fixou
em Lavras (MG), em 517/1845 e desencamou em 19/12/1905.
Fundou em 1883 a que é hoje a mais antiga revista espírita,
"Reformador", agora com 112 anos de publicação, sendo,
portanto, um dos maiores responsáveis pela implantação dos
ideais espíritas em nossa pátria.
Conviveu com Bezerra de Menezes na luta unificadora
do Espiritismo, a ser consagrado como Ciência, Filosofia e
Religião, o tríplice aspecto capaz de abranger todas as
necessidades do presente estado evolutivo do ser humano.
Eis alguns apontamentos sobre sua personalidade
contidos na biografia escrita por Silvio Brito Soares:
"Caráter rígido e sempre pronto a defender os
oprimidos. Seu altruísmo superava qualquer barreira ideológica
ou convencional, como demonstrou em protesto público feito em
1883, defendendo um pastor protestante contra as perseguições
fanáticas de agentes do govêmo instigados por um padre católico.

PARTICIPAR COM TODOS

"A vida não tem ponto final, apenas vírgulas, pontos e
vírgulas, reticências, exclamações e interrogações, e muitos
traços de união ( ...) Por que não somos ilhas, mas
partículas, com participação coletiva num só continente
( ... ) Fótons menos ou mais luminosos, que integram um só
foco de luz."
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Apesar da formidável fluência e correção de linguagem
que casava num estilo pleno de beleza e vigor literários, apoiados
em profundos conhecimentos da doutrina espírita, Elias era
retraído devido a modestia extrema, causando em muitos a
impressão de ser portador de limitada cultura, mas surpreendendo
a todos que logravam assistir sua excelente oratória.
Ewerton Quadros que o sucedeu na direção do
"Reformador", assim se expressou em seu funeral:
"Sempre pronto a ir em auxílio dos que sofrem neste mundo de
provações e expiações, sem anunciar ao som de trombeta os atos
de caridade que partilhava, o espírito que acaba de alar-se ao
outro mundo, sacrificou por mais de uma vez os interesses
materiais dos seus, sem jamais esmorecer, nem mesmo com os
golpes da ingratidão."
Para todo espírita estudioso das verdades eternas,
Augusto Elias da Silva é Sal da Terra.

Num dia de tempestade meu barraco foi por água abaixo e uma
pedra caiu sobre meu peito. Eu gritava, pedia socorro, e
ninguém se importava. Até que uma senhora de cabelos brancos
e uma outra que não pude ver bem, se aproximaram de mim e me
ajudaram. Não compreendi como é que aquela senhora de
cabeça branca tirou aquela pedra com tanta facilidade. De
princípio, só quis me livrar do pesadelo, depois é que notei o
ocorrido. Ela pediu que a seguisse. Me admirei dela não solicitar
uma ambulância, mas como eu queria ser socorrido, obedeci. Ela
me trouxe para aqui, para que assistisse o que ia ocorrer neste
recinto e procurasse acompanhar com fé. Depois ela vai me levar
para um lugar adequado, para receber o devido tratamento. Aqui
receberei os primeiros socorros.
Coisa estranha ser socorrido apenas com palavras, mas
reconheço que, depois que descrevi o que aconteceu comigo a
pedido da senhora, confesso que me sinto bem melhor. Estou
disposto a fazer tudo que me mandarem para ficar bom.

CONSELHO
"O melhor médium para o Mundo Espiritual, em qualquer
tempo e em qualquer circunstância, será sempre aquele que
estiver resolvido a aperfeiçoar-se, decidido a instruir-se, disposto
a esquecer-se e pronto a servir.
Não fugir do estudo nem da disciplina para discernir e
agir com segurança."
Espírito Albino Teixeira
o CRISTÃO ESPÍRITA·AGOS10/.S'7EMSROOE

"As pessoas não se importam com o sofrimento alheio.

1995

Ela pediu que transmitisse a todos um abraço carinhoso. Diz que
esta foi uma casa em que trabalhou muitos anos, e agora o
trabalho dela é em outro plano. O nome dela é Paula. Obrigada
pelo socorro que me prestaram. Que Jesús possa nos ajudar a
todos."
Pedro Justino
Psicografado em 12/8/95, na Casa de Recuperação e Benefícios
Bezerra de Menezes.
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REVIRANDO O BAÚ
Alguns historiadores famosos têm observado, não ser exclusividade dos povos orientais, a origem da crença na reencarnação.
Um exemplo é a afirmação do prof. E.D.Walker, publicada na antologia New Hyde Park, editada por University Books, em 1965,
exaltando a grande quantidade de povos tanto temporal como geograficamente, que acreditavam na reencarnação. Lembrando que até
o séc. VI da era Cristã, predominava essa crença na Europa. (não seria uma das evidências de que o Cristo ensinara esse princípio aos
seus discípulos?). Depois a coisa degenerou a tal ponto que o filósofo Schopenhauer dizia que - "Se um asiático me pedisse a definição
da Europa, eu seria forçado a responder: é aquela parte do mundo na qual prevalece a incrível falácia de que o homem foi criado do
nada e que seu nascimento constitui sua primeira entrada na vida."
Felizmente, a Doutrina Espírita começou a reverter este quadro, consagrando novamente na Civilização Ocidental o princípio
da Reencarnação

VOCÊ SABIA?
DESTINO
Você acredita em destino? Estarão tOdos os acontecimentos
de nossa vida previamente descritos em algum livro do plano
espiritual? Sim? Não? Talvez? Em parte? Qual o poder de
nosso livre-arbítrio, de nossa vontade? Reunimos, abaixo, na
série "LEIA MAIS", algumas observações das obras de
Kardec, Roustaing e Ubaldi sobre o assunto...Confira.
LEIA MAIS KARDEC

LEIA MAIS ROUSTAING
"O homem goza da liberdade de praticar ou não um ato qualquer,
mas esse ato tem seu princípio e suas consequências regrados nas
leis naturais, imutáveis e eternas , cujas execução e aplicação ele
provoca. Nada lhe sucede que não tenha sido previsto pela
sabedoria infinita do Senhor, a qual, entretanto, deixa que os
acontecimentos da vida humana sigam seu curso e sua marcha
conformemente ao uso que o homem faz de seu livre arbítrio."
(Os Quatro Evangelhos, Tomo II item 141)

(LE,Q.851 )"Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida.
conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Ouer dizer:
todos os acontecimentos são predeterminados? E neste caso. que
vem a ser do livre arbítrio?"

R. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez,
ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a,
instituiu para si mesmo uma es-pécie de destino, que é a
consequência mesma da posi-ção em que vem a achar-se
colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas
morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao
bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo
fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode
influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um
Espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus
olhos um perigo fisico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso
entretanto, a vontade do Espírito encarnado deixa de se conservar
livre de quaisquer peias."

LEIA MAIS UBALDI
"O homem é o artífice de seu destino: tem que arrostar o esforço
de criar a si mesmo; deve esculpir a grande obra do espírito, na
tosca matéria da sua vida. Seu deve ser o esforço da superação
biológica e da libertação da
lei mais baixa do mundo animal; seu será o triunfo es-piritual da
ascenção no campo de todos os valores humanos. E cada prova,
cada dor, cada vitória serão um golpe de cinzel que definirá e
embelezará a obra divina ao sol."
(A Grande Síntese, Cap. 77)

do lhe é impedir o mal, sobretudo quele que possa con-

"A vida é um jogo vasto e complexo. Podemos deixá-la decorrer
levianamente, mas então, ou perdemos nosso tempo, ou
semeamos sofrimentos, cometendo erros. E depois, as
consequências terão de ser suportadas inevitavelmente por nós.
Fala-se de destino e da sua fatali-dade. A nossa vida atual
apresenta-se como um fenômeno sem causas e sem efeitos, se
considerada isolada. Para ser compreendida é preciso concebê-la
em função das vidas precedentes que a prepararam, e da vidas
futuras que a completam. O presente não pode ser explicado
senão como fruto do passado, das ações livrremente
desencadeadas, cujas consequências são agora o que chamamos
de o nosso destino. Da mesma forma que o passado representa a
semeadura do presente, e o presente representa a semeadura do
futuro. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. ( ... ) Esta
é a lei de Deus."

correr para a produção de um mal maior."

(A Lei de Deus, Cap. 3)

(LE,Q.860)"Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos.
fazer que se não dêem acontecimentos que deveriam verificar-se
e reciprocamente?"

R. Pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver
cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre,
pois que isso constitui o objetivo único da vida, faculta-

O CRISTÃO ESPIRITA· AGOSrMETEMBROOE ,..,
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CONSELHOS AOS MÉDIUNS
Feliz de quem tem um coração cheio de amor a oferecer em beneficio dos irmãos
mais necessitados. Nunca será tarde, para alguém dedicar-se ao serviço do Senhor.
Não importa o que tenhas sido até aqui: importa que daqui em diante te rendas ao
Cristo, para que a Terra te abençoe a passagem. Todo aquele que se aproximar do bom
caminho há de encontrar a paz, e dela há-de fazer o objetivo de sua vida e a de seus
irmãos, levando o gesto e a palavra, de amparo e de amor, aos mais necessitados e
aflitos.

Nada é neste mundo tão importante quanto a paciência, e nada é tão abominável
quanto o desprezo ...Olha sempre para a frente, espargindo amor entre teus
semelhantes, e tendo sempre muita paciência com aqueles que te procuram nos
momentos de desespero: ajuda sempre que puderes, sem te preocupares com as
opiniões alheias, pois muitos não compreendem ainda o significado da palavra
"caridade". A caridade há de fazer-se presente onde quer que haja um irmão
necessitado, ainda que a outros ela não pareça justa, segundo o insuficiente conceito
de "justiça" que tem. A caridade está também no consolo e no amparo moral que se
leva ao próximo em meio a dor e ao desespero.

Sinceramente, não sei o que pensas sobre a conduta dos amigos do Alto em relação àqueles a quem protegem: pensas que os do Alto
empregam os mesmos critérios dos homens na Terra? Assim pensando, estás enganada: nós estamos prontos a ajudar SEMPRE, mesmo
às criaturas que não se acham ainda em condicões de nos compreenderem. Mas, presta atenção: nunca duvides da ajuda do Alto, ao
invocares, o auxílio dos teus amigos espirituais, pois serás sempre bem assistida nos momentos difíceis!

Ü s que saem beneficiados desta Casa,não só aqueles que a ela acorrem em busca de ajuda, pois também nos beneficiamos nós, que
nesta Casa trabalhamos. Por isso mesmo, é indispensável que todos os médiuns procurem melhorar-se, a fim de que o atendimento aqui
se tome melhor em qualidade, tanto quanto vêm-se tomando maior em quantidade.

Não deixes que o desânimo tome lugar em teu coração, pois bem sabes que podes contar com a proteção do Alto, dos teus amigos
espirituais: basta que em prece chames por nós, e logo nos sentirás a teu lado.
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BEZERRA DE MENEZES

CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS "BEZERRA DE MENEZES"
Direção: Armanda Pereira da Silva
Sessões:
Domingos (portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30 horas)Escola de Evangelho para 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 innãos 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 AllanK.ardec
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.Roustaing
3as e 5 35 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
6ª5 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.

Prot. 113964/L-A de 30/05174
lmpressio
lmprinta E.xprcss
R Joio Romari.l285 Ramos

Rio de Janeíro Tel.280"5343

Não será permitida a entrada de pessoas do sexo feminino vestidas de short, frente única, calças compridas ou
s_aias demasiadamente curtas ou outro traje inadequado ao ambiente de um templo verdadeiramente cristão.
E rigorosamente proibido fumar. Na sala de reuniões pede-se silêncio. "Silêncio também é prece"

