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Fé inabalavél só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade.Kardec.

PRECE

NATAL
As legiões angélicas
junto à Manjedoura,
anunciando o Grande
Renovado~
não
apresentaram qualquer
palavra de violência.
Glória a Deus no
Universo Divino! Paz na
Terra! Boa-vontade
para com os homens!O
Pai Supremo, legando a
nova era de segurança e
tranquilidade ao mundo,
não
declarava
o
Embaixador Celeste
investido de poderes
para ferir ou destruir.
Nem castigo ao rico
avarento. Nem punição
ao pobre desesperado.
Nem desprezo aos
fracos.
Nem
condenação
aos
pecadores.
Nem
hostilidade para com o
fariseu orgulhoso. Nem
anátema contra o gentio
inconsciente. Derramavas e o Tesouro Divino,
pelas mãos de Jesús,
para o serviço da BoaVontade. A justiça do
"olho por olho" e do
"dente por dente"
encontrara, enfim , o
Amor disposto à sublime
renúncia até à cruz .
Homens e animais,
assombrados ante a luz
nascente na estrebaria,
assinalaram
júbilo
inexprimível. .. Daquele
inolvidável momento em
Terra se
diante a

DO INIMIGO APEME A MÃO
COM,OOÇURA,SEM<AANCOA

AO CON:fATO·DO<PER0ÃO

TODA PEDRA VIRA FLÕR.
SVMACO DACOSTA

Senhor Jesús, hoje não
venho pedir para aquele
que sofre, mas pelo
homem que faz sofrer seu
irmão, pelo prazer de vê-lo
chorar...
Não suplico pelos que são
humi lhados e ofendidos,
peço por quem ofende e
humilha sem medir suas
palavras ofensivas ...

Não rogo por quem
sofre um atentado, mas
pelo sádico que ri e se
acha satisfeito quando
pode retirar do convívio
de seus familiares
aquele que às vezes
nem conhece ...

renovaria.O algoz seria digno de piedade. O
inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O
criminoso passaria à condição de doente.Em
Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança
nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de
ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores.
Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam
relegados ao abandono nos vales da
imundície.Jesús trazia consigo a mensagem da
verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou
vitorioso, do berço de palha ao madeiro
sanguinolento.Irmão, que ouves no Natal os ecos
suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que
o Mestre veio até nós para que nos amemos uns
aos outros.Natal! Boa Nova! Boa Vontade! ...
Estendamos a simpatia para com todos e
comecemos a viver realmente com Jesús, sob os
esplendores
de
um
novo
dia.
Emmanuel ( DO LIVRO FONT E VIVA FRANCISCO CÂNDIDO CHAVIER)

FEL,IZ
ANO NOVO

Jesús, sela a boca
daqueles que usam as
palavras para somente
agredir...
Impede que as mãos que
atacam e matam sejam
movidas por tais atos ...
Dá, Jesús, a esses pobres
de espírito a oportunidade
de se redimirem ... Que as
suas consciências sejam o
começo do seu progresso.
Que não se sintam bem
com a infelicidade de um
irmão e que a violência por
eles seja esquecida...
Jesús, rogo pelos que
ofendem e não pelos
ofendidos, pois estes são
os mais necessitados
espiritualmente ...
Guia, Senhor, o caminho
dos menos esclarecidos ...
Faze com que teu amor
penetre em seus corações!
pelo espírito de Armindo (PISCOGRAFADA
NA CONGREG. ESPÍRITA FRANCISCO DE
PAULA(14/03/ll5)

BVANGELHO'MEt!llTA@.Qf<AlA
SEMPRE AO COAAÇÃO;
EVANGELHO PRJ<lllCÀO© É

PERMANENTIH>RAÇÃ'O.
AZAMOflcSERRitO
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l/t

SER ESPÍRITA É...

LEDA BORGES DO AMARAL

BUSCAR

(13-2-1922 A 26-10-1985)
No mês de outubro p.p. lembraram-se os 10 anos que
partiu para a espiritualidade um dos maiores exemplos
da caridade cristã em nossa casa. Sua figura especial e
admirável marcou em todos os que com ela conviveram
uma especial presença de dedicação abnegada aos que
sofrem. Ledinha vivenciou nos mínimos detalhes, a
máxima do mentor do Departamento que ela dirigiu, que
afirmava: "alivia as chagas dos que padecem e terás o
esquecimento da própria dor".
A dor de Ledinha começou cedo: Era jovem, bonita e bem
formada, de pais espíritas, quando terrível doença a
assaltou: lepra. Só ficou curada após ter o rosto
deformado, assim como as mãos e pés, dificultando sua
movimentação. Os ouvidos afetados permitiam audição
bem reduzida e extinguira-se a luz em seus olhos em
irremediável cegueira, em pleno alvorecer dos 17 anos.
Não saiu mais de casa. Porém, a concepção cristã espírita
logo a ergueu do vale de sombra e dor com o
despertamente da caridade.

Sua sussurrante voz
era
permanente apelo telefônico para
alívio do sofrimento de infelizes
que a ela recorriam.
Arranjava alimentos, internações, socorro assistencial,
cadeira de rodas, muletas, como empregos ou bolsas de
estudos para todos os pedintes, sendo ela a maior pedinte
em benefício dos outros. Graças ao prestígio que seu
sofrimento provocava na sensibilidade alheia.
Foi nesse afã da caridade plena que veio a conhecer
Azamor Serrão, "O Ceguinho". Grande afinidade surgiu
entre os dois campeões da caridade e logo Azamor
convenceu Leda a sair de casa e vir para a linha de frente,
assumindo a direção do nascente departamento de
assistência aos necessitados da Casa de Recuperação
e Benefícios Bezerra de Menezes, que recebeu o nome
de Ali Omar.
Além da distribuição mensal de alimentos aos mais
carentes, aulas de moral cristã e higiene passaram a ser
administradas
a
centenas de famílias
pobres. Repentino
crescimento, graças a
grande felicidade de
Ledinha em ter seus
pedidos atendidos ,
pois diante daquela
figura alquebrada
pela doenç a, mas
dinâ mica
e
determinada no amor
ao próximo, não havia
quem resistisse ao
seu convite para
participação
na
caridade
pura.
Exe mplo
a
se r
seguido por t odos,
resta a certe za de
sabe r Ledinha se r
puro Sal da Terra.
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A
VERDADE
CONHECEREIS
A VERDADE E
ELA VOS
LJBERTARA(,mm
Que liberdade
será
essa
prometida pelo
Cristo? de Costumes? Do pensamento? Do direito? De posse? Não,
nada disso. O estudo atento do Evangelho demonstra ser
o objetivo, uma liberdade maior, definitiva e bem mais
ampla, libertando progressivamente o espírito do sepulcro
da carne. Preparando o acesso aos mundos superiores..
Só pode ter acesso a essa "Liberdade"os que buscam a
"Verdade" , ou seja, quando a criatura começa a
compreender a si mesmo, sua verdadeira origem, os reais
objetivos da vida, por que sofre e o que realmente aspira.
São essas as respostas encontradas no Espiritismo, que
ampliam o conhecimento da Verdade apontada pelo
Cristo, como o verdadeiro caminho da libertação.
Soltando as amarras do espírito do monolito dos
sentidos materiais que aprisiona
o ser à roda viva das
encarnações.

EVIRANDO O BAÚ ,

REVIRANDO OBAU
Embora no meio espírita se consagre
a prece expontânea, sem as peias da
decoração e do automatismo, para
que se valorize a expansão das forças
íntimas que a prece possibilita, não se
pode negar, a singeleza da Prece de
Cáritas. Aqui vai um relato histórico
sobre ela: foi psicografada em 25 de
dezembro de 1873, pela médium Mme.
W. Krell, considerada excelente. Foi
publicada pela primeira vez na obra
francesa "Irradiações da Vida Espiritual"
publicada em Bordéus , trazendo
também mensagens de E. Poe ,
Lamartine , Espírito de Verdade ,
Hahnemann(Pai da Homeopatia), Éraste
, Cáritas e outros. Como foi ditada em
homenagem ao dia de Natal, trazia no
original francês a palavra
hoje
(posteriormente suprimida para uso
cotidiano ), no tre c ho que diz :
(" Piedade, Senhor, para aqueles que Vos não
conhecem, esperança para aqueles que sofrem! Que
Vossa bondade permita b..Qk aos espíri tos
consoladores espalharem por toda parte a paz, a
esperança e a fé."
A cruz de Jesús era um "T". Não foi carregada por inteiro,
pois pesaria cerca de 150 kg; apenas a trave transversal

foi carregada em seus ombros e já representava enorme
suplício; o tronco vertical já estava fincado no alto do
Calvário.
A infonnação é importante para nos lembrar que por maior
que seja a nossa cruz pessoal, ela é infinitamente mais
leve do que a do Senhor, pois era um somatório dos erros
de todo o mundo.
Fato histórico que não consta do Evangelho e tanto
Emmanuel como Irmão X vieram elucidar,
primeiramente em "Paulo e Estevão", e depois em "Boa
Nova". Ambos referiram-se a Levi (Mateus) como sendo
irmão de Tiago.

Você Sabia?
Às vezes lemos nos jornais casos pavorosos como
aquele da "Casa dos Horrores", em Londres, em que
um casal de assassinos praticava canibalismo, e
ficamos a nos perguntar sobre como pessoas de tal
nível evolutivo se encarnam ainda em nosso planeta ou
em grandes centros urbanos. Kardec chegou a levantar
também essa questão, e Roustaing e Ubaldi tratam
igualmente desse assunto, chamando-nos a atenção
principalmente para a nossa responsabilidade coletiva,
no sentido de criar em nosso mundo um ambiente tal
que o torne incompatível para encarnação de seres
ainda em tal estágio de animalidade. Veja mais
detalhes na série ... LEIA MAISI
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755. Como pode dar-se que, no seio
da mais adiantada civilização, se encontrem
seres às vezes tão cruéis quanto os
selvagens?
R. (...) Espíritos de ordem inferior e
muito atrasados podem encarnar entre
homens adiantados, na esperança de também
se adiantarem. Mas, desde que a prova é por
demais pesada, predomina a natureza
primitiva. n
756. A sociedade dos homens de
bem se verá algum dia expurgada dos seres
malfazejos?
"A Humanidade progride. Esses
homens, em que o instinto do mal domina e
que se acham deslocados entre pessoas
de bem, desaparecerão gradualmente,
como o mau grão se separa do bom,
quando este é joeirado.
Mas,
desaparecerão para renascer sob outros
invólucros. Como então terão mais
,- .,. _ experiência, compreenderão melhoro bem
e o mal. Tens disso um exemplo nas
plantas e nos animais que o homem há
conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades
novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o
desenvolvimento se torna completo. É a imagem das
diversas existências do homem."

LEtA ·MAIS ROUSTAING
"Avancais para a época em que, pela só influência da
vossa presença, os espíritos inferiores que encarnam na

Terra serão repelidos e fugirão para meios que melhor
lhes quadrem. Os espíritos inferiores, como sabeis, temem
a presença dos espíritos elevados. Não é natural que o
homem devasso e vil se sinta embaraçado e pouco à
vontade numa reunião de pessoas de escol, das mais
instruídas e virtuosas? e não é natural também que volte,
assim que lhe seja permitido, para o meio de seus iguais?
É o que se dará com os espíritos inferiores quando chegar
o "fim do mundo", isto é: quando, por se haverem as vossas
naturezas elevado e mudado de ordem, subido na
hierarquia espírita, tudo mudará em torno de vós. O joio
terá sido, então, lançado ao fogo da purificação e o bom
grão refulgirá aos olhos do pai de família.
Nessa época, em que o vosso progresso já será bastante
para repelir os espíritos inferiores que vos cercam,
entrareis na fase espírita. "
(Os Quatro Evangelhos, Tomo li, item 167)

lEIA MAIS UBALDI. D1
"Os homens inferiores, ainda não emergidos
espiritualmente da fase animal, podem agitar-se felizes
numa forma de vida brutal e atroz, que para eles é a
expressão normal da própria natureza. Mas os seres mais
evoluídos, embora fisicamente vestidos com um corpo
humano organicamente semelhante, não podem evitar de
sentir que é absolutamente inadmissível esse sistema de
vida, e encontram-se numa encruzilhada: ou aceitar uma
vida bestial, ou lutar para civilizar a humanidade. Essa é
a nova forma de luta, que os primeiros ainda não
enxergam, imersos como estão na luta a nível animal; não
enxergam e condenam os outros, pois os separam
abismos de incompreensão. ( ... )
A inteligência e a ciência, dominando as forças naturais,
submetem a natureza ao homem, provendo as
necessidades-materiais, e eliminam a necessidade da luta
em suas formas bestiais inferiores; sutilizam-na e a
transformam em luta nervosa e psíquica, dirigida a
conquistas superiores. ( ...) O homem é o agente desta
transformação, último anel de todas as transformações
precedentes. Assim a Terra tornar-se -á um jardim,
governado por uma humanidade mais sábia. Esta é a
transformação biológica que vos espera. Na ascenção
humana espiritual." (A Grande Síntese, cap. 68)

LEMBRANÇAS NATALINAS
Queridos irmãos:
As crianças do Lar de Vera Lúcia Sartori e diretoria
agradecem o carinho e a ajuda recebidos durante o ano
de 1995 e desejam, a todos os colaboradores um Natal
repleto de paz interior, serenidade, progresso espiritual,
forças para prosseguirem na jornada terrena com vontade
férrea de vencer todas as ciladas do caminho.
Que Jesús os ilumine hoje e sempre, agraciando-os com
sua presença na Noite Santa onde estiverem se
confraternizando com amigos e/ou familiares.
Cristiano de Jesús, Camila, lris, Rosemere,Afonso, Breno,
Adolfo, Conceição de Maria, Cassia, Tiago e mamãe Vera
Lúcia.
Venham nos visitar aos sábados, a partir das 15 horas,
na RuaAureliano Portugal, 244, Rio Comprido (273-3146).
O Cristão Espírita
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FILHOS QUERIDOS
GOSTARÍAMóS de transportar-vos conosco àquelas
paragens antigas da Galiléia e reencontrarmos Jesús
entre seus discípulos, a deixar que transbordasse de si
próprio a grande força do amor fraternal , ensinando os
corações a se unirem em benefício de uma única causa
que é a de todos e que é Dele também, mas sempre
humildemente como servos do mesmo
Senhor.
Lembraríamos então que aquele grupo
apresentava rivalidades que eram por
vezes motivos de disenções que o
Mestre apagava com seu cuidadq em
conservar suas ovelhinhas sem que se
perdessem, preparando-as para os
novos roteiros que iriam iniciar.
Era Pedro nos momentos impensados,
a querer usar de intransigência para
com os faltosos, era Tiago a exigir o
cumprimento da lei e das tradições, era
Tomé a só crer no que se apresentava
concreto a sua frente e, em mais deles
a figura do Senhor a esperar que
despertassem.
É certo que o ouviam, mas certo é
também que os erros humanos ainda os arrastavam a
vaidade de quererem ser os melhores, nos mais
importantes postos ao lado do Cristo.
E tão difícil se fazia a convivência quanto mais e mais se
aproximava do final a jornada do Mestre entre eles.
Jesús então os exortou a uma prece, a oração em conjunto

e depois ceiou com eles na derradeira refeição.Ao término
da mesma busca então o Cordeiro de Deus, o maior dos
exemplos tomando o lugar que seria do mais humilde dos
criados, e lava-lhes os pés como a mostrar que Ele descia
a servir para que todos se unissem na humildade comum,
na ajuda mútua, no abrir dos corações.
Quem quiser vir após mim. seja
,.

como o menor dos servos e não
se exalt e para que não venha a
perder seu galardão.(Jesus)

Dizemos tudo isto para que compreendais
que hoje como ontem a causa é única, é o
serviço do Senhor que estamos cumprindo
e deve ser executado com simplicidade e
amor. Sendo assim, o menor dos esforços
de cooperação deve ser acolhido e nunca
com menosprezo pelos companheiros.
Confiais uns nos outros para que não sejais
tropeço, motivo de disenções e ruína. Ao
contrário, mantei sempre aberto o coração
e buscai cooperar certos de que não é por
vós, mas sim por muitos que estais a
trabalhar em nome do Cristo.
Acentuando que rogamos que nos perdoem o alerta,
estendemos nossos votos de progresso positivo na
estrada da bem.
Que a Virgem Santíssima vos abençoe sempre.
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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 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.Roustaing
3as e Sas 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 19,00 e fechado às 20,20 horas)
Reunião doutrinária pública, com passes e irradiações.
Estudo metódico da obra "O Livro dos Espíritos'', de Allan Kardec.
Não será pennttida a entrada de pessoas do sexo feminino vestidas de short ,frente única ,calças compridas ou
saias demasiadamente curtas ou outro traje inadaquado ao ambiente de um templo verdadeiramente Cristão. É
rigorosamente proibido fumar. Na sala de reuniões pede-se silêncio.Silêncio também é prece.

