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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.

Os exemplos de Bezerra eAzamor
O mês de agosto nos
relembra a passagem de
Bezerra e Azamor pelos
caminhos da Terra. Bezerra de
Menezes, nosso patrono,
inspirou Azamor Serrão na
fundação da Casa de
Recuperação e Benefícios.
Oficina de caridade, a Casa foi
criada não apenas para abrigar
os que nela viessem a trabalhar
com espírito Cristão, mas
principalmente para receber os
que a ela recorressem, doentes
do corpo e do espírito. Unidos
na caridade e no amor ao
próximo, Bezerra e Azamor nos
deixaram o seu exemplo de
caridade profunda, fraterna e
tolerante. Distribuiram amor
baseados no ensino do Mestre
Maior, doando, sem olhar a
quem, perdoando e perdoando.
Pregaram a união dos corações
no serviço do bem, espalhando
a paz e a compreensão.
Os conselhos de Azamor
Serrão e suas estórias
exemplares ainda ecoam pelos
ouvidos que puderam ouvir-lhe
as palavras inspiradas. A
bondade de Bezerra e sua
trajetória de lutas em benefício
dos necessitados, fortalecemnos na esperança de dias
melhores para a humanidade.
Azamor repetia o Cristo
dizendo: "... A vida na Terra nada
mais é que uma escola, onde
o aluno que não souber bem a
cartilha, acaba com nota zero
e isso quer dizer que tem de
começar tudo de novo ....Ama
o teu próximo e a ti mesmo, e
por certo serás igualmente
amado".
Todos queremos ser
amados. Não existe aquele
que, em sã consciência, queira
DO INIMIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR
AOCONTATO DO PERDÃO
TODA PEDRA VIRA FLOR.
(SYMACO DA COSTA)

ser odiado ou antipatizado. Façamos o esforço para sermos
amados, amando, compreendendo, aceitando e desculpando,
para sermos aceitos e desculpados.
Bezerra nos relembra: " Silenciai a vossa fala sempre que
não puderdes fazer o bem, sempre que vosso eu se manifeste,
antes que vossa vontade de progresso espiritual o abafe em
benefício alheio, deixai sempre que o vosso silêncio construa
o melhor por vós....Experimentai, de hoje em diante, sorrir
diante dos necessitados e assim estareis assegurando algum
alívio às suas dores...Vereis chuvas de bençãos virem do Alto
a vos ajudar e estareis, então, na estrada certa, pois, como
nos disse o Cristo, "Ninguém vai ao Pai senão por mim".
Que não só no mês de Agosto, mas em todos os dias de
CARIDADE PRINCIPIA
POR ESTA LIÇÃO DO BEM:
NUNCA ROUBES A ALEGRIA
DO CORAÇÃO DE NIGUÉM
VIVITA CATIER (medium Chico Xavíer)

nossa caminhada, possamos ter a inspiração e a
permanente lembrança dos
exemplos de Azamor e de
Bezerra a nos guiar na senda
do amor ao próximo, do bem,
da caridade, do Mestre, do
Pai.
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Apeb larde Vera
Lúcia Sartort
EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO;
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO.
AZAMOR SEARÃO

O SAL DA TERRA
AZAMÔR SERRÃO
Nasceu em Portugal, na freguesia de Jou, pertencente ao
conselho de Murça, na província de Trás-os-Montes, em 23 de
janeiro de 1915. Desencamou no Rio de janeiro em 1ºde agosto
de1969.
Imigrou para o Brasil com 6 anos incompletos. Em tenra
idade revelava acentuadas tendências artísticas: canto, desenho,
pintu ra,artes dramáticas, participando com sucesso em grupos
de teatro amador. Mas profissionalmente firmou-se no comércio
de roupas masculinas, gerenciando algumas das lojas da maior
evidência na época, atuando também como consagrado
vitrinista.
Sua mediunidade também foi precoce, surgindo em plena
infância. Por ser de família católica, teve que desenvolvê-la sem
o consentimento de seus pais e por iniciativa própia, no Grupo
Antônio de Pádua, que ficava no centro da cidade, próximo da
loja em que trabalhava. Casou-se com jovem, católica e
conservadora, mas para não desagradá-la, interrompeu a
atividade mediúnica e só voltou a um centro espírita aos 35
anos de idade, sofrendo de intenso assédio de espíritos
sofredores.
Com o reinício das atividades mediúnicas, cessaram as
reações anômalas que tanto intrigavam os médicos que
tratavam de sua diabete, responsabilizando os choques de
insulina como causadores das repentinas perturbações.
Azamôr viu confirmar-se, então, o que já sabia desda a
infância: os incômodos provinham da mediunidade abandonada.
Não foram necessários mais de quatro anos para que
atingisse toda a plenitude mediúnica, passando a transmitir
com regularidade receituário de Bezerra de Menezes e
orientações filosóficas de Ali- Omar. Em pouco tempo, o
atendimento semanal beneficiava centenas de aflitos.
Tudo bem encaminhado até que um impasse provocou novos
rumos. Por atender a todos, indistintamente, Azamor contrariava
a direção do centro, que exigia só fossem atendidos os
associados. A situação chegou a tal ponto, que a dissidência
foi a única solução. Dezoito componentes do centro o
acompanharam, sendo este o grupo fundador da CASA DE

RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS BEZERRA DE
MENEZES.
A casa fundada por Azamôr Serrão, com
supervisãodo seu guia Ali- Omar e a inspiração de
Bezerra de Menezes, teria que estar resguardada
do motivo que resultou na divisão de seu grupo do
centro em que trabalhava. Portanto, a nascente
oficina de Bezerra estava aberta para todos os
aflitos, sem carteirinha de sócios, sem exaltação
de donativos e consequentes previlégios.
O profundo sentimento cristão do excelso mentor refletir se-ia nos padrões de conduta fraterna e tolerante de seus
colaboradores, liderados pela segura formação cristã-espírita
de Azamor Serrão. Logo outros expoentes do meio espírita da
época apoiaram a firmeza e dedicação de nosso fundador no
medianato, destacando-se entre eles lndalício Mendes,
Fernando Flôres e Ivo de Magalhães, renomados colaboradores
da F.E.B.

Os princípios estabelecídos nos primórdios de
nossa Casa persistem até os nossos dias,
objetivando acima de tudo a caridade, a
benevolência, a igualdade; priorizando-se a
iluminação do espírito pela busca da permanente
sintonia com a orientação do espírito de Azamor
Serrão, que continua sendo, para nós, autêntico
SAL DA TERRA.
O Cristão Espírita ...Pag.2

LAR DE VERA LÚCIA SARTORI
CAMPANHA - VIOLÊNCIA X MUDANÇA
O LAR, para cumprir suas finalidades essenciais,
necessita de colaboradores para trabalharem junto às
crianças. Porém, tristemente constatamos que muitos se
abstêm de se fazerem presentes. por estarem
temerosos.por justo motivo, com a notória violência na área
Portanto, necessitamos transferi r o LAR para outro local mais seguro.Se você pode nos ajudar, entre em contacto
conosco, atravez do telefone:

273-3146

SER
ESPÍRITA
,

E...
AUXÍLIAR
SEMPRE

Auxíliar é
a ação que mais
caracteriza a
p e r f e i t a
compreensão da lei divina.Segundo a análise do postulado
espírita, a vontade do Criador é que todos os espíritos
evoluam até a perfeição. Para tanto , providencia o
manancial de amor ab rangente a todos, através do auxílio
à evolução. Constitu indo a força maior do concêrto
universal, em que cada criatura é chamada a cooperar no
crescimento do próximo, para realiza r o própio
crescimento.
Quanto mais conscientes da realidade do espírito,
maior é a disposição de cooperar com Deus.
Define a 1 ªepistola de João,4:11 "Amados, se Deus
de tal maneira nos amou, devemos nós também amar
uns aos outros." Daí conclu irmos com Emmanuel em
página recebída por Chico Xavier - "se nos propomos a
colaborar, na edificação do Reino de Deus, comecemos
pela caridade sublime e silenciosa de não complicar e
nem desanimar ninguém."
Finalizando, recorramos à lira de Maria Dolores:
"Se já podes, enfim,
Converter toda lama em trato de jardim
E criar alegria em tua própria dor,
Para auxílio a quem chora ou socorro de alguém,
Então terás chegado à compreesão do bem,
Para viver em paz, na vitória do amor."
Recebida por CHICO XAVIER em Uberaba 20-6-70

"Não dêa seu filho, nem a nenhuma criança,
brinquedos que imitem arma de guerra.
Lembre-se de que a criança de hoje será

o

homem que, no futuro, poderá influir nos
destinos da Pátria, da Família
Humanidade."

e da

REVIRANDO
O BAÚ
Narra o livro Libertação ditado por André Luiz e
psicografado por Chico Xavier, que o espírito de Gregório.que durante séculos liderara centenas de gênios cruéis, na fimção de sumo
sacerdote em mistérios escusos, enfim capitulara perante as hostes
do amor.
Consta que um diretor da CASA ANDRÉ LUIZ em São Paulo,
afirmava lá pelos ídos de 1%9, que ouvira de Emmanuel através de
Chico Xavier, que a perigosa organização, constituída de super inteligências transviadas e dedicadas.11explorar e oprimir os ignorantes
e infeliz.es, ficara chocada e surpresa após a libertação e o afastamento
de Gregório do comando da falange maligna, mas logo se reorganizou,
elegendo novo chefe: - Tarnerlão.
TAMERLÃO - Nasceu em 1336, desencamou em 1405.
Fundador do segundo Império Mongol. Atacou o Iraque, as províncias
ao norte do Cáspio e Mesopotâmia, a Rússia, Polônia e Índia.
Desencarnou idoso, quando preparava-se para atacar a China
É considerado pela história como um dos mais sanguinários conquistadores. Somente em uma de suas batalhas,400.<XX> homens foram
mortos, enchendo dois navios com cabeças decepadas.
EMMANUEL - Segundo o relator deste fato, desde 1946
Tamerlão assumiu o comando da subversão na Terra, e mudou a
estratégia de Gregório, passando a priorizar os excessos sexuais, o
álcool e as drogas, visando enfraquecer as resistências dos corpos
para exercerem a dominação no espírito.
Divaldo- Veio confirmar o fato 20anos após, ou seja, em 1996 na
primeira edição do livro TRILHAS DA LIBERl'AÇÃO, ditado pelo
espúito de Manoel Philomeno de Miranda,citando-o no capítulo Os
gênios das Trevas.

Você Sabia?
ESTRELAS DO CÉU
Elas descem silenciosamente, sem que ninguém as note,
e seu brilho só aparece pouco a pouco, na medida exata do
necessário. Sua luz consola. Acalma. Ampara Conforta. Deixa
saudades depois que passa, uma doce nostalgia que orvalha
os olhos das almas mais frias... Kardec, Roustaing e Ubaldi
tentaram , de alguma forma, despertar-nos a sensibilidade para
que identíficassemos mais facilmente a sua presença e
pudéssemos, quem sabe, ajudá-las de alguma forma. Confira
abaixo, na série "Leia Mais".

LEIA·MAIS KARDEC
O Homem de Bem - 'Verdadeiramente, homem de bem é
o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior
pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que
praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o
mal, se fez todo bem que podia, se ninguém tem motivos para
dele se queixar, enfim se fez aos outros o que desejara que lhe
fizessem. Possuído de sentimento de caridade e de amor ao
próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer
retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso,
humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos
em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças.
Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas
coisas como UM DEPÓSITO, de que lhe cumpre usar para o
bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que lhas

deu, também lhas pode retirar. Se, sob a sua dependência, a
ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e
complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da
sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar
com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e
se lembra dessas palavras do Cristo: Atire a primeira pedra
aquele que estiver sem pecado. Não é virigativo. A exemplo de
Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios,
pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado
lhe será. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os
direitos que as leis da Natureza lhes concedem, como quer
que os mesmos direitos lhe sejam respeitados."
("O Livro dos Espíritos'~ p. 918)

LEIA MAIS ROUSTAING
"Os espíritos do Senhor vestem, muitas vezes visando erguer
a humanidade - uma libré que, aos olhos dos homens, é tida
por ínfima, de acordo com os seus preconceitos no tocante às
condições sociais. É que o devotamento desses espíritos sabe
ser eficaz sob todas as formas. (... ) No futuro, reconhecereis a
origem do espírito pelo seu presente como encarnado: "Mácula
alguma se lhe notará na vida; o amor a Deus e ao próximo
presidirá a todos os seus atos e dominará todos os seus
pensamentos. A infância te-la-á tranquila, isenta dos maus
pendores que geralmente se manifestam nas crianças, e
laboriosa a juventude, sobrepujados todos os intintos materiais
pelo amor ao trabalho e ao progresso. Na virilidade será
irrepreensível, pois que nenhum abuso, nenhum excesso a
conspurcará Na velhice ver-se-á respeitado, venerado, adorado,
no sentido humano da vossa linguagem. Essa velhice será o
reflexo de uma vida sem mancha aos olhos do Senhor. Nele
encontrarão indulgência todas as fraquezas; amparo, proteção,
auxílios todos os desfalecimentos. Esperará serenamente a
libertação pela morte."
("Os Quatro Evangelhos", tomo
/, item2)

"Por vezes, no inferno terrestre cai uma estrela do céu, só
para chorar e amar, e chora e ama durante uma vida inteira,
cantando na dor própria e alheia um canto divino inebriado de
amor. A dor vergasta e a alma canta Aquele canto tem
estranha magia: amansa a fera humana, faz florescer as
rosas entre os espinhos e os lírios na lama; a fera retrai suas
garras; a dor, o seu assalto; o destino, seu aperto; o homem,
sua ofensa. A magia da bondade, a harmonia do amor
vencem a todos, e dilata-se, e com ele canta e ressoa toda a
criação. Naquele canto amargurado há tanta fé, tanta
esperança, que a dor transforma-se em paixão de bem e de
ascensão. Aquele canto humilde e bom chega de muito
longe, cheio das coisas de Deus; é novo perfume em que
vibra o infinito; é secreto ciciar de paixão que fala à alma e
revela, pelas vias do coração, mais que qualquer ciência, o
mistério do ser, é uma carícia em que a dor repousa. Tudo se
encamiza na terra contra o ser simples e inerme que fala de
Deus, para fazê-lo calar. Mas a palavra doce ressurge
sempre, expande-se, triunfa. Porque é lei que a Boa Nova do
Cristo atue e o mal seja vencido, e venha o Reino de Deus. A
dor golpeará sem piedade, mas alma humana emergirá de
suas provas e a vida iniciará novo ciclo, pois o momento está
maduro, e é lei que a besta transforme-se em anjo..."
(" A Grande Síntese", cap. LXXV)
O Cristão Espiri t a
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o
desenvolvimento

do espírito
Tudo que nasce desenvolve-se gradativamente até atingir o
ponto de outros nascimentos.Os novos seres, por sua vez, deverão
crescer a fim de alcançarem tabém as suas metas. A cada etapa
alcançada, surgem novas buscas. É o progresso em ação.
Eis a razão pela qual o homem sofre quando estaciona É como
forçar uma criança a viver sempre no pequeno berço que lhe serviu
de repouso nos primeiros meses de sua vida, sem considerar o seu
crescimento. O que ocorrerá à criança ? Ficará espremída no seu
leito, antes tão confortavel, mas que depois se tomou incômodo,
gerando dores provocadas pelos membros que não se relaxam e
pela inadequada postura da coluna
Esta é a situação do espírito. Na fase hominal, não é possível
que se coloque preso aos instintos animais, porque é chegado o
momento de sua mente agir, buscando conquistas espirituais que a
refinarão. Este refinamento é que muito ajudará a alcançar o Reino
dos Céus.
É por isto que depressões e insatisfações surgem logo após as
vitórias materiais e aos prazeres mundanos, com que teimam em
querer viver os que não se conscientizaram de que,
obrigatoriamente, os seus espíritos precisam evoluir.
BEZERRA DEMENEZF.S(PAG. RF.CEBÍDANACASADE
RECUPERAÇÃO EM 30/01/85)

NO SOLO FÉRTIL DO
OTIMISMO
Sorria sempre/ Deus ama você.
Mande a tristeza embora. Construa para os
outros e para si um caminho de amor e de
alegria.
DESCUBRA O AMOR
Pegue um sorriso
e doe-o a quem jamais o teve.
Pegue um raio de sol
e faça-o voar lá onde reina a noite.
Descubra uma fonte
e faça banhar-se quem vive no lodo.
Pegue uma lágrima
e ponha-a no rosto de quem jamais chorou.
Pegue a coragem
e ponha-a no ânimo de quem não sabe lutar.
Descubra a vida
e narre-a a quem não sabe entendê-la.
Pegue a esperança
e viva na sua luz.
Pegue a bondade
e doe-a a quem não sabe doar.
Descubra o amor
e faça-o conhecer o mundo.
MAHATMA GANDHI
colaboraçãodaleitoraSUELY OMER
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Sessões
Domlngos.(portão aberto às 8,00etechado às 8,30 horas)
Escola de Evangelho para crianças (de 04 a 11 anos) e Mocidade
(dos l2 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·aosirmãos que já estão·noalém)
3os sábados (portão aberto às 8,00e 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, compasses e Irradiações.
Estudo metódico da obra "Os QuatroEvan.gelhos•, de J.B.Roustalng
3as e 5as fel.raS: (portão aberto às l4,00 e fechado às 14,50 horas)
Reunrãodoutrinária pública, com:passes e irradiações.
Estudo metódico da obra "O Evangelho Segundo o Espiritlsmo• de
Allan Kardec
4as feiras{portão aberto às 19,30e·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.
Soltcltamos às pessoas. do sexo lem1n1no, evitarem tmges ousados,tals como: shon ,frente única ,calças
colantes e saias demaS!8damente curtas. Aos do sexo masculinos que evrtem bennuda.s ou shollS É
rig.orosamente proibido fumar. Na sala de reuniões pede-se silêneto .Silêncoo também é prece
·

