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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.
11

UM SÓ REBANHO EUM SÓ PASTOR li

"Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.º(Mateuss-44J

O Espírita encontra na própria
fé - o Cristianismo Redivivo estímulos novos para viver com
alegria, pois, com ele , os
conceitos fundamentais da
existência recebem sopros
poderosos de renovação.
A Terra não é prisão de
sofrimento eterno .
É escola abençoada das
almas.
A felicidade não é miragem do
porvir.
É realidade de hoje.
A dor não é forjada por outrém.
É criação do próprio espirito.
A virtude não é contentamento
futuro.
É júbilo que já existe.
A morte não é santificação
automática.
É mudança de trabalho e de
clima.
O futuro não é surpresa
atordoante.
É conseqüência dos atos
presentes.
O bem não é o conforto do
próximo, apenas.
É ajuda a nós mesmo.

Pt<tta da Cata
Que o manto de
Maria Santíssima nos
acoberte a cada momento,
para que possamos vencer
todos os obstáculos que se
deparam diante de nós,
concretizando o nosso
objetivo que é a Casa da
Rua Bambina aberta para o
atendimento a tantos
quantos necessitam de
assistência
quer
encarnados,
quer
desencarnandos.
Companheiro de
trabalhos: Unâmo-nos
como se fôssemos uma
corrente e cada elo desta
corrente é um irmão
encarnado e outro elo é um
irmão desencarnado que,

juntos,nos propusemos
ao mesmo objetivo:
reconstruir a Casa que
destruímos em eras
passadas.
Irmãos,
se
soubessem quantos se
unem para destruir, não só
a nossa Casa, mas todas
qUelas que se propõem ao
trabalho cristão-espírita,
ficariam horrorizados em
ver
tantos
irmãos
necessitados
da
Misericórdia Divina . Orem
por eles, queridos irmãos,
para que a nossa MãeAmada se compadeça de
todos e eles possam
caminhar lado a lado com
os que querem vencer, os
que querem seguir a
estrada de nosso Divino

mo INlMl60 A'FIBR!EE A MÃO
COM DOÇ\'JRA,SEM RÃNÇOR
AO OONWATG'OO PERDA.O
TODA PEIDRA VIRA FLÔR.
SYMAGOJM<C;OSTA

NEM CASTIGO, NEM
PERDÃO •.•

Mestre, para que o rebanho divino aumente cada vez
mais o número de ovelhas, arrebanhando todas as que
estão desgarradas.
Não dêem nunca ouvidos a comentários e
críticas desairosas, pois, podem crer que muitos
médiuns, às vezes, falam algo que não é dito pelo
coração, pois os espíritos que querem destruir estão
espreitando toda e qualquer oportunidade que se
apresenta, para colocarem irmãos contra irmãos;
interpretações que não condizem com a verdade, para
promoverem tumulto na Casa e os irmãos se
afastarem.
O nosso trabalho é imenso para unir os
pensamentos em um só: o de ver a Casa reerguida
dentro de um só padrão CARIDADE E AMOR !

Graças a Deus!

Hibrahim

mensagem recebida na reunião 42 sábado em 24/07(71

Deus é Eqüidade Soberana,
não castiga e nem perdoa,
mas o Ser consciente que
profere para Si as sentenças
de absolvição ou culpa ante
às Leis Divinas
Nossa conduta é o processo,
nossa consciência o tribunal.
Não nos esqueçamos, portanto,
de que, se a Doutrina Espírita
dilata o entendimento da vida,
amplia a responsabilidade da
criatura.
As raízes das
grandes provas irrompem do
passado • subsolo da nossa
existência • e, na estrada da
evolução, quem sai de uma
vida entra em outra, porque
berço e túmulo são,
simultaneamente, entradas e
saídas em planos da Vida
Eterna."
André Luiz. (Página
receb ida pelo médium
Francisco Cândido Xavier)

O homem mais corajbso

EVAN.Gel!MO MESITADO FALA

l!m tuâe quamto já vi
É aquele que se contmla

EVAN6ta.HO PAAlfOAOO É

E se faz senmor <lle si.
Gasfmiro Gunba - Sl;pi\ito

SISMPAE AO CO'AAÇÃQ;

PERMA'NlimE ORAÇÃO.
AZAM@R SEl'lRÃO

..

OSAL DA 1ERRI/°

SER ESPÍRITA E...
...NÃO CULTIVAR ÓDIOS NEM RANCORES

José Luiz de Magalhães (Rio de Janeiro
06.05.1871a22.11.1948).
Pai do inesquecível conselheiro, secretáriogeral de nossa Casa/vo Magalhães, foi escolhido como
Patrono do nosso Departamento de Estudo e
Divulgação Doutrinária.
Durante a vida física teve o despertamento
para o Espiritismo, provocado pela doença de um de
seus sete filhos - a menina Lídia, que aos cinco
aninhos, ficou gravemente enferma e foi desenganada
pelos médicos. Procurou, a conselho de amigos, o
famoso médium lgnácio Bittencourt, que confirmou o
diagnóstico dos médicos e, para consolá-lo, deu-lhe
um exemplar do "Evangelho Segundo o Espiritismo.
Com a leitura desta obra, tornou-se ávido estudioso
da Codificação e logo Espírita convicto, trabalhando
infatigavelmente na seara.
Ao freqüentar a Federação Espírita Brasileira,
sob a presidência de Leopoldo Cirne, chegou a ser
eleito para a diretoria em 1912, até assumir a direção
da Assistência aos Necessitados, a qual dedicou-se
de corpo e alma.
Participou da fundação do abrigo Tereza de
Jesus - na Rua lbituruna (Rio de Janeiro) -tendo como
companheiro lgnácio Bittencourt e Ernestina Ferreira
dos Santos.
Poeta nato, escreveu inúmeras poesias
espíritas, todas publicadas em "O Reformador",
merecendo de lndalício Mendes (também conselheiro
da nossa Casa) - na publicação de setembro de 1966
daquele periódico - o seguinte perfil biográfico:
"Espírita inato, sempre se manteve humilde nas
atitudes e precavido nas manifestações verbais. Sabia
ouvir com serenidade todas as opiniões,
principalmente, as que eram contrárias ao seu ponto
de vista (...).Alma sensível, tinha de ser poeta, e o foi
no melhor sentido do vocábulo( •.•). Era José Luiz de
Magalhães espírita nos menores atos, nas mais
simples e despreocupadas atitudes, demonstrando a
evangelização da sua alma terna e boa".
O relato do lndalício nos deixa a plena certeza
de ser José Luiz de Magalhães, entre nós Espíritas,
"SAL DA TERR~'

~. Saber conviver
-"' com
a
divergência é
verdade i ra
profissão de fé
espírita, pois , se o
Espiritismo nos
revela que inúmeras
existências fazem
parte do processo
gradativo da
evo l ução ,
concluímos que as diferenças entre as criaturas são
posições passageiras que se modificarão tão logo
atinjamos os novos patamares da compreensão.
Por outro lado, o aviso de Emmanuel na página "Toque
de Fé" ( recebida por Chico Xavier ) define que, a maioria
dos desentendimentos e inquietações provêem da
percepção limitada que deforma nossa imaginação. Por
isso, aconselha: "A pessoa que te parece suspeita, qual
fosse um adversário prestes a ferir-te, talvez esteja
na tua área de ação, buscando auxiliar-te.

•.

1

O desencanto experimentado terá sido, provavelmente, o
meio de que se valeu a sabedoria divina para livrar-te de
tribulações futuras, cujo peso não suportarias de pé ... "e
termina assim" ...porquanto nenhuma tempestade, por
mais arrasadora, te pode arrancar a proteção de Deus".

REVIRAftlll OBAÚ
Voltaire: "Não acredito no Deus dos homens,
mas sim no Deus que criou o homem
Orígenes: Grande líder da Igreja cristã do 32
século, redigiu a "Doutrina dos Princípios" com base em
fundamentos consagrados entre os primeiros cristãos,
entre os quais, a Reencarnação e a Mediunidade.Mas,
logo a Igreja mudou de rumos, ao se unir ao Imperador
Constantino decretando , no Concílio de Niceia, dogmas
completamente diferentes, passando a considerar como
hereges os seguidores dos princípios fundamentais
codificados por Orígenes.
Jeans Huss: Somente no século XIV foi iniciada
uma reação contra os arbítrios do Concílio de Niceia, que
geraram os principais dogmas católicos, desencadeada
por Jean Huss, considerado como o primeiro antidogmático. Não é a toa que mais tarde, no século XIX,
reencarnou como Codificador do Espiritismo, segundo
revelação de Chico Xavier e citações de Divaldo Pereira
Franco.
Divaldo relata: Huss, em eslovenco, quer dizer
pato e, ao ser queimado na fogueira, em meio à fumaça,
proclamou: "Hoje, queimastes o pato, mais dia virá em
que o cisne voará alto sobre vossas cabeças". Estaria
seu espírito, em libertando-se do seu corpo moribundo,
obtendo uma visão do futuro na missão gloriosa de
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Kardec?

1
O princípio dos contrários, o dos semelhantes, o
magnetismo humano e o sonambulismo magnético são
RETRATAÇÃO :Há um movimento revisionista
do domínio das leis da natureza.
na cúpula católica em relação ao processo de Jean Huss.
Compete ao homem aprender, por estudos
Da sua condenação até os nossos dias temos, j
aproximadamente, setecentos anos. Será que a Igreja 1 teóricos e experimentais, o caso em que deve empregar
ainda vai levar mais setecentos anos para pensar em rever l de pronto tal ou tal meio. A esse estudo é que tem que
os princípios doutrinários (reencarnação e prática 1 se aplicar para restabelecer, no organismo, o equilíbrio
desfeito e a harmonia das forças vitais quando
mediúnica) pelos quais foi ele condenado?
perturbada.
1
("Os Quatro Evangelhos" -11, item 110)

!

Você Sabia?
POR UMA NOVA CIÊNCIA
1

LEIA MAIS UBALDI"

Fechando o século ..XX temos todos que dizer
"obrigado", em coro, a esta senhora já grisalha chamada
"Ciência". Seu ritmo de trabalho, nos últimos cem anos, 1
" O futuro da Ciência reside no mundo mais sutil
foi hercúleo. Grandes conquistas, grandes benefícios para l'
do
imponderável.
(... ) Sabeis por experiência que as
toda a Humanidade adviram de seu esforço singular. Mas,
revoluções no campo do saber são normais em em certas.
o tempo passa... as novas gerações estão chegando em
Ocasiões. E não é lógico e consentâneo com vossas
ritmo célere e pedem uma Nova Ciência, mas consciente
teorias
materialistas evolucionistas, que a natureza ,
1
com uma Nova Era que se anuncia. Um ciência que tenha
chegando a uma nova maturação, lance todo estendido
apreendido as lições da Ralatividade e que não se
para o futuro, ... um embrião, um tipo de homem novo, que
encastele mais em verdades pretensamente "definitivas".
possa conceber tudo diferentemente? Não é logicamente
Que não se feche, também, em dogmas como o fizaram
possível
que dessa forma toda a técnica mental humana
aqueles que foram objeto de sua crítica no passado. Que
possa mudar, tornando normal o que hoje é exceção, isto
seja jovem, aberta, pronta para explorar coisas e mundos
é, a intuição do gênio, a inspiração do artista , a super
novos, sem preconceitos nem orgulhos tolos, que não se
humanidade
do santo?
recuse a estudar coisas novas com medo do que os outros
A limitação da vossa razão e a cegueira de
vão pensar e nem emita pareceres precipitados, sem
vossos sentidos vos levam , naturalmente, a negar tudo o
conhecimentos dos fatos ...
que a eles escapa, mas isto não importa . (...) bem
Kardec, Roustaing e Ubaldi, cada qual em sua
depressa vosso ser se libertará e a ciência, quer queira
época e de forma diferente, passaram em suas obras
quer
não, superará sua posição atual."
sugestões que podem ser bastante interessantes para
("A Grande Síntese, Capítulo 43 - As Novas
doutores de mentes mais abertas ... Sigam em frente e
Sendas da Ciência")
conheçam algumas na série "Leia Mais"...

LEIA MAIS KARDEC

LAR DE VERA LÚCIA

"Para muita gente, a oposição das corporações
científicas constitui, senão uma prova, pelo menos forte
presunção contra o que quer que seja. Não somos dos
que se insurgem contra os sábios ... Temo-los, ao contrário,
em grande apreço e muito honrado nos julgaríamos se
fôssemos contados entre eles. Suas opiniões, porém, não
podem representar, em todas as circunstâncias, uma
sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da
observação material dos fatos , em se tratando de os
apreciar e explicar, o campo está aberto às conjecturas.
Cada um arquiteta o seu sistemazinho , disposto a
sustentá-lo com fervor, para fazê-lo prevalecer. (...) Os
fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o
argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida
se justifica no homem ponderado."
("O Livro dos Espíritos" , Introdução)

Aniversariando com sua Patrona, o "Lar" comemora
mais um ano de profícuo trabalho e convida amigos e
simpatisantes da causa para unirem-se, formando um
grupo de voluntários ( padrinho/madrinhas ) que
disponham de algumas horas semanais para nos auxiliar.
Nossas crianças trazem algumas seqüelas de nascimento
e de início de vida (encarnação em provas), que se
expressam através de dificuldades motoras, na fala ou na
vida de relação e mesmo de aprendizagem escolar. Diante
de tal problemática temos uma equipe de profissionais
gabaritados, tais como fisioterapeutas, psicomotricistas,
fonoaudiólogos e psicólogos que se propõem a assistir
às crianças, nos respectivos consultórios, a preços
simbólicos ou graciosamento. Falta, porém, ao Lar pessoas
que disponham de algum tempo para conduzi-los às
referidas clínicas.
O Lar, através de sua Direção, deseja formar um grupo
de voluntários que possa atender a essa necessidade e
organizando uma escala de horários e distribuição de
atribuições semanais para aquelas que desejarem fazer
alguma coisa em benefício dos pequeninos, a serviço da
caridade da causa cristã que abraçamos.
Aguardamos, com muita expectativa, o seu telefonema.
Ligue à noite para o telefone (021) 273-3146, que muito
nos alegrará, permitindo que nossas crianças sejam
atendidas em suas reais necessidades. A Presidente.

LEIA MAIS, ROUSTAING
"Todos os sistemas médicos terão que se unir
para formar um único, que se aliará ao magnetismo
humano e ao sonalmbulismo magnético, prestando-se os
três mútuo apoio e constituindo o arsenal onde o homem
irá buscar armas para combater a moléstia e restituir a
saúde a seus irmãos.
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Senhor!
Abençoa-nos, servos
imperfeitos que reconhecemos
ser, na longa trilha de processo
de nossa evolução.
Encontramo-nos
emaranhados em nosso pretérito,
onde os resíduos da imperfeição
aumentam
as
nossas
necessidades.
Deslumbrados pelo sol da
madrugada nova, comprazemo-nos
na noite demorada que nos retém,
chafurdados na incompreensão e
no desiquilíbrio.
Prometendo renovação e
paz, detemos-nos na intriga e na
dissídia.
Buscando o planalto da
redenção, retemo-nos no pantanal
do vício. Aspirando liberdade e
glória, algemamo-nos à paixão
escravizante e ao defeito
perturbardor.
Contigo aprendemos que vencedor é aquele
que cede, ditoso é aquele que serve, feliz é aquele
que doa, fiel é aquele que renuncia.
Não obstante, disputamos, nos combates

aguerridos da inferioridade , os
primeiros lugares; nos banquetes
...
da fatuidade humana os ouropés,
,
1
as aguerridas disputas da
pequenez carnal, sem nos darmos
conta de que Tu, Senhor, Excelso
Governardor
da
Terra,
abandonaste, um dia, a Grandeza
do Pai para refugiar-Te na
manjedoura, ensejando-nos a
madrugada imperecível que traça
o rastro luminoso desde o presépio
de Belém à cruz de Jerusalém, a
fim de dizer-nos que a ressurreição
gloriosa é contingência inevitável da
morte, em sombra para o dia
imorredouro da plenitude.
Abençoa-nos , portanto,
Senhor, aos discípulos que Te
desejamos servir e amar,
construindo, no mundo, a Era Nova
que o teu Evangelho restaurado
nos traz, a fim de que possamos,
no termo da jornada, dizer como
o converso de Damasco: '~á não sou eu quem vive,
mas Tu, Senhor, vives em mim. "
BEZERRA DE MENEZES, do livro "Terapêutica
de Emergência".
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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

Matrícula
2720/LB-03 Vara Reg. Público
Rio de Janeiro-RJ Prot. 113964/L-A
de30/05/74

6as feiras - tarde (portão aberto às 13,30 e fechado às 14, 1O horas)
Desenvolvimento Mediúnico

Impressão

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.

Xerox do Brasll ltda.
DPC - Av. rodrigues Alves, 261 - terreo
Tel:(021)271 -1469 Fax: (021) 271 -1655

Não será permitida 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.Silênc io também é prece.

