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

O CAMINHO DA BOA LEITURA
Os números oficiais da 9~ B ienal
Internacional do Livro, realizada em abril último
no Rio , reg istraram a multiplicação dos
estandes de livros religiosos. Na Bienal de
1997, este segmento ocupou apenas 6% da
área total, com apenas sete estandes abrigando 18 editoras. Este ano, os livros religiosos
ocuparam 17% do espaço total da Feira, com
21 estandes e 80 editoras de livros religiosos.
Aumentou o número de fiéis? Positivamente. Mas o que aumentou consideravelmente foi
o número de editoras e, conseqüentemente, a
quantidade de livros religiosos.
Em princípio, este dado é motivo de
satisfação, na medida em que a boa e saudável
literatura religiosa contribui para a evolução
espiritual e o aprendizado equilibrado. Em se
tratando da bibliografia espírita, os livros de
Allan Kardec - mestre codificador da Doutrina
- liderados pelo Evangelho Segundo o
Espiritismo, continuam em primeiro lugar entre
os mais vendidos, seguidos pelas obras de
Francisco Cândido Xavier. Sem dúvida, um dos
campeões de vendas foi "Minu tos de
Sabedoria", de Carlos Torres Pastorino que,
embora seja um livro de base Espírita, é
vendido por uma editora católica, a Vozes, por
funções contratuais em seu lançamento.
Mas, quando se lê sobre campeões de vendas em editoras nas resenhas de jornais e revistas, semanalmente, encontramos os alhos
e os bugalhos. Sem qualquer critério que não
seja o lucro imediato e crescente, as editoras
e livrarias misturam tudo: dos livros espíritas
verdadeiros aos livros oportunistas que apenas
se valem de assuntos sérios para figurar nas
prateleiras. É o caso das centenas de livros de
auto-ajuda, que valem até para problemas de
sexo.
Sem dúvida que o fim do Milênio vem abrindo espaço para uma enorme quantidade de
informações boas e más, já que 40 a 50% quer
apenas aproveitar a "onda" e ganhar um pouco
mais o lucro fácil.
A revista Veja, por exemplo, lista entre autoajuda e Esoterismo, tudo o que esteja fora da
chamada ficção e não-ficção, romances
normais e autobiografias. O resto vai junto na
"cesta de papéis''. É bem verdade que algumas das grandes editoras publicam,
ocasionalmente, livros de cunho literárioreligioso de grande importância, como é o caso
da Biografia de São Luís, de Jacques Le Gol!
(Ed. Record), considerado um dos maiores,
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senão o maior, histo riador francês da
atual idade. Trata-se de uma alentada e preciosa publicação com 862 páginas da mais
profunda história do Rei Santo, Lu ís IX, da
França, passando pelo período da Idade
Média, o século 13 que marcou a história do
mundo, e fatos como a criação dos tribunais
da Santa Inquisição pelo Papa G regório IX
em 1233.
Os mentores espirituais aconselham permanentemente o estudo da Doutrina. É só
graças ao estudo edificante e consciencioso
que poderemos diferenciar o livro espírita ou
a leitura saudável, instrutiva e informativa que
vai nos acrescentar mais em termos de conhecimento e saber. Pois muitos livros há,
sem qualquer critério, que tomam temas
sagrados ou científicos, e os transformam em
textos rasos e banais, úteis apenas ao ganho
pecuniá rio/pessoal, do momento fugidio de
fama sem grandeza.
Mas há que destacar também, que ao lado
da FEB - Federação Espírita Brasileira, há
editoras que vêm executando um belo trabalho na área de temas esp irituais ou de
apre ndizado Doutriná rio. Entre elas, destacam-se a CELD, do Centro Espírita Leon
Denis, que existe há 38 anos em Bento Ri beiro; A Ed. Lachâtre; Editora Frater , que
edita os livros de Raul Teixeira; Edições
Éclat; Livraria Allan Kardec Editora, São
Pau lo; Instituto de Difusão Espírita, SP;
Editora Espírita Cristã Fonte Viva , Minas
Gerais; Comunhão Espírita Cristã,
Uberaba, MG; Editora e Livraria Espírita Alvorada, do Centro Espírita Caminho da Redenção, de Divaldo Pereira Franco, Salvador.
Estas são apenas algumas indicações
que podem ser seguidas. Mas o certo é uma
procura cuidadosa na parte da leitura poderá
conduzir o leitor( a) a uma obra de qualidade,
que acrescente um valor ma(or-aos seus conhecimentos e à sua fé.
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A CASA DE RECUPERAÇÃO
ESTÁ AGORA NA INTERNET.
VISITE- NOS:
http://www.casarecupbenbm.org.br
DOl&PRêMIOSOO.LHE. DA VIDA
QtlEM·CONS'J'AOI DE Pf Wt:O ABEBWO:
FAlAR>NOMOMENTO·EX'ATO,
AGIR NO·CAMJNHO·OER:TO.
DE RAl.00 NEVlt f
(MEDIUM CMIOOxAVIER)

EVAN0ELHO MEDIT:AOO
FALA SEMPRE AO•CORAÇÃO
EVANGELHO·PRATJOADO
É PERMANENTE OflAÇ'ÃO.
AZAMOFl•SERRÃO

8 Sll DA TERRA
RENATO GALDENCIO RAMOS
(30/08/191 o - 08/04/1999)

No mês de abril do corrente ano retornou à pátria
espiritual o nosso querido "irmão Renato" que, durante
várias décadas, militou entre nós como fiel servidor
desta Casa de Bezerra de Menezes.
Natural desta cidade, nascido no tradicional bairro
da Tijuca, teve um princípio de vida difícil, criado por
mãe viúva, costureira. O menino Renato completava o
orçamento familiar trabalhando como baleiro, na porta
do educandário em que estudava.
Após completar o curso c.olegial, o jovem Renato
empregou-se no comércio, até surgir a possibilidade
de ingressar no Loyd Brasileiro, onde adquiriu experiência no comércio internacional, permitindo-lhe o
arrôjo de investir suas economias na importação e exportação de minérios. Fundando a empresa
R.G.Ramos, alcançou grande sucesso comercial. A
esta altura, sua companheira, Celina Cecca, acometida de terrível doença na coluna e cansada das
investidas nos consultórios médicos, iniciou a busca de
alívio através de atendimento mediúnico. Após passagem por algumas casas (espíritas e meio espíritas),
foi-lhes indicado o atendimento de Bezerra de
Menezes pela mediunidade de Azamor Serrão, na recém-fundada Casa de Recuperação ainda em sua
sede provisória, à rua Dezenove de Fevereiro n2 . 19,
pois corria o ano de 1963.
A gratidão de Renato e Celina pela cura obtida
externou-se pelo fiel engajamento à nossa casa, colaborando nas atividades de atendimento fraterno e na
dedicação ao estudo e vivência dos preceitos espíritas. Celina, como médium eficiente e firme. Renato,
operando em quase todos os setores, era o que se
pode chamar de "pau para toda obra". Mas durante várias décadas assumiu a portaria com inigualável dedicação, revelando extremo prazer em recepcionar os
que frequentavam nossas reuniões, e grande carinho
e paciência com os que aqui chegavam perturbados e
aflitos. Apesar do status na vida material de bem sucedido empresário, assumia com extrema naturalidade a
função de servo humilde nesta seara, ao ponto de
exigir dos seus dirigentes que nunca revelassem publicamente o fato de ser o principal responsável pela
aquisição de nossa sede própria. Vontade que foi respeitada enquanto encarnado.
Fidelidade, humildade, paciência e constância, foram
os atributos doados pelo nosso irmão Renato nos quase trinta anos de sua participação no Conselho Administrativo, portanto o consideramos: SAL DA TERRA.
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O BÊ-A-BÁ DO ESPIRITISMO (VII)
PONTOS FUNDAMENTAIS DO ENSINO ESPÍRITA
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Deus, a inteligência suprema que reje o Universo,
regula por leis eternas a evolução de todas as
cri aturas.
Lei viva, foco imenso de luz e perfeição, irradia
para o Todo a harmonia, o amor, a verdade e a
justiça.
O Cristão Espírita ... Pag.2

Deus é o espírito foco de todo o Universo. Todos
os seres são partículas d'Ele irradiadas, formando
o que chamamos de a criação, ou seja, a fo rmação
da vida e suas leis eternas e imutáveis,constituindo
a própria natureza.
No Universo tudo camin ha para um estado
superior, aperfeiçoando-se e transformando-se,
pouco a pouco.
O espírito, partícula de Deus, também é imortal e
eterno como o Pai. Contém o germe da perfeição;
pelos mecanismos das vidas sucessivas enquadrado na lei de causa e efeito, trabalhando a evolução.
Todos os espíritos são iguais na sua origem e nos
seus fins embora, durante o processo da evolução,
ocupem diferentes graus na escala do progresso.
Gerados por Deus , Seu Pai comum, formam a
imensa Família Universal, portanto todos os
espíritos são irmãos .

REVIRllDO 8 Bill

Quem ouve os primeiros acordes e versos da modinha
"Tão longe de mim distante", de Carlos Gomes, impressionando-se com a sua beleza e a espiritualidade
de sua poesia está, na verdade, reverenciando também o trabalho de um dos maiores vultos do Espiritismo
de todos os tempos: Bittencourt Sampaio . Sergipano,
nascido na cidade de Laranjeiras, a 1º de fevereiro de
1834, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio contava
então apenas 25 anos (sua parceria com o autor da
ópera "O Guarani" ocorreu em 1859), mas já foi suficiente para revelar ao público o que seria um dos grandes
gênios da poesia brasileira.
Mais tarde, já na condição de espírita da primeira
hora e de grande amigo de Bezerra de Menezes ,
Bittencourt fez o prodígio de transformar todo o
Evangelho de João em magníficos versos
endecassílabos, na obra "A Divina Epopéia", por si nal , a mesma estrutura poética utilizada por Dante
Alighieri na sua "Divina Comédia", pérola da literatura universal.
Político ativo, deputado por sua província em duas
legislaturas e Presidente do Espírito Santo, Bittencourt
foi também presidente da Biblioteca Nacional e jornalista de mérito.
Desencarnou no Rio de Janeiro, a 10 de outubro
de 1895. Já de volta à vida espiritual, foi autor de dois
grandes clássicos da literatura espírita: "Jesus Perante a Cristandade" e "Do Calvário ao Apocalipse",
esta última o complemento para a obra "Os Quatro
Evangelhos", de João-Baptista Roustaing .
O espírito de Guillon Ribeiro informa a Frederico
Figner, na obra "Voltei"psicografada por Chico
Xavier, "que o nosso respeitavel amigo colabora na
supervisão do Espiritismo evangélico, em plano
superior."

SER ESPÍRITA É...
nunca desistir de aprimorar-se
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mediário entre o Espírito e a matéria (... ). Está colocado
entre o Espírito e a matéria; é fluido, (... ) e suscetível ,
pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a
ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. ( ... ) é o
princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá."
("O Livro dos Espíritos" - parte 1 - cap. li)
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Deparando-nos com a conseqüência final da lei de
causa e efeito, constatamos que o mundo em que
vivemos é o retrato fiel do nosso presente estado
evolutivo. Para modificá-lo substancialmente, demandará o empenho de indivíduo a indivíduo pela própria
melhoria.
Como define Emmanuel: "Para este pequeno minuto
de luz que agora vivemos, temos em nossa história,
séculos e séculos de sombra."

Você Sabia?
ESPÍRITO E MATÉRIA
Kardec e Roustaing oferecem, juntos, uma visão surpreendente dos elementos gerais da criação, antecipando, em muito, conquistas da Ciência de nosso século.
Ubaldi completa a tarefa, trazendo luz nova para a relação entre matéria, energia e Espírito, apresentando-os
não como elementos distintos, mas como etapas do
processo evolutivo. Você não pode perder a série "LEIA
MAIS" desta edição ...

I LSllA MAIS KAROIC ~
" 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas
essas definições?
R. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais
senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais.
a) Que definição podeis dar da matéria?
R. A matéria é o laço que prende o Espírito; é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo
tempo, exerce sua ação.
23. Que é o Espírito?
R. O princípio inteligente do Universo.
24. Espírito é sinônimo de inteligência?
R. A inteligência é um atributo essencial do Espírito.
Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa.
27. Há então dois elementos gerais do Universo: a
matéria e o Espírito?
R. Sim, e acima de tudo Deus, o criador, pai de todas as
coisas (... ). Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de inter-

"( .. .) a matéria não é senão fluidos espessados e solidificados, do mesmo modo que o gelo dos rios não é senão
uma concentração do leve vapor que deles se desprende
sob a ação dos raios solares". (Tomo 1, item 14)
"( ...)o fluido universal, que dele (o Criador) parte e o toca,
é, por suas quintessencias e mediante todas as combinações, modificações e transformações por que ele o faz
passar, o instrumento e o meio de que se serve para
realizar, no infinito e na eternidade, pela ação de sua
vontade onipotente, todas as criações, espirituais, fluídicas
e materiais; a criação de todos os mundos, de todos os
seres em todos os reinos da natureza; a criação de tudo o
que se move, vive, é.
O que assim foi dito e explicado vos mostra o espírito, na
origem de sua formação, como essencial espiritual, saindo do todo universal, isto é, do conjunto de fluidos espalhados no espaço e que são a fonte de tudo o que existe.
(... ) Neste sentido é que as essências espirituais são
partes do ser dividido ao infinito( ... )."
(Tomo IV, item "Os Mandamentos")
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"No princípio havia o movimento e o movimento concentrou-se na matéria; da matéria nasceu a energia e da
energia emergirá o espírito."
("A Grande Síntese", cap. 46)
"Este é o conceito central do funcionamento orgânico do
universo. A primeira onda refere-se à criação, à origem
da matéria, à condensação das nebulosas, à formação
dos sistemas planetários, do vosso sol, do vosso planeta, até à condensação máxima. A segunda onda, ... , é a
que vos interessa e que viveis agora, e refere-se à evolução da matéria até às formas orgânicas, à origem da vida,
à conquista de uma consciência cada ve z mais
ampla , até à visão do
Absoluto. É a fase de
regresso da matéria que,
por meio da ação, da luta,
da dor, reencontra o espírito e volta à idéia pura,
despojando-se pouco a
pouco de todas as cascas
da forma."
(idem, cap. 8)
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AJUDA-NOS A
TE SERVIR
Quando te achegares, querido irmão, a estas
casas de amor e caridade que o Cristo,
misericórdiamente, distribui pel(? mundo, lembra-te
de que são focos de luz que; do Alt'o, o Pai permite,
amorosamente, a.o Mestre excelso colocar ao nosso
alcance, para ericgntrarmos o eqvilílllrio espiritual e
a saúde dos có119tj,_:$ m, f,lé.b~s ree11c~rnatórios.
Acautela teu$ pensafll':léntos dentro dêstes
templos do bem.. Nã<;> per.mitas-.janjlii~ · que tuas
dúvidas munda11a$1e si9am, pois, e}'. oportunidade
divina que em n~s i<e.110.va células- ~ mente para um
progresso maior ~~ estrad~. ~~;, ·
Almeja acertar~ do t(!9do do teu coração.
Renova-te. Dá aos qve,"..é:omo nós, 'humildemente,
labutam no trabalho' cfa caridade do Crísto, maior
campo de açã9.; ãob:re· cã)leças concentradas em
fervoroso louv.o r a J'5us.
r
Creias: 'ÚJCilit~rás r:rittlto,,para ti mesmo, o
que, aqui ou .em outra ·Oasa dó Cordeiro, fores
buscar.
Paz e amor.
IGNACIO BITTENCOURT
(ESPÍRITO}

NO SOt;O FÉRTIL
DO OTIMISMO
Sorria sempre! Deus ama você. Mande a
tristeza embora. Construa para os outros e
para si um caminho de amor e alegria.
DEPOIS
Depois da notícia edificante, transmita-a sem demora
aos irmãos carecentes de estímulo.
Ânimo levantado, rendimento em serviço.
Depois de ouvir a palestra esclarecedora.cultive-a
junto dos companheiros ausentes.
Ensinamento ouvido, riqueza de aprendizado.
Depois de entender as frases do livro edificante,
imprima-as no próprio verbo.
Estudo assimilado, conversação enobrecida.
Depois de reconhece r o próprio erro, conserve a
experiência, divulgando-a no instante oportuno.
Queda de alguém, apelo a muitos.
Depois de um dia, de uma tarefa, de uma crise, de
uma enfermidade, de uma viagem ou de um encontro,
algo se modifica em nosso espírito, para melhor, e
devemos ofertar aos outros o melhor ao nosso alcance,
sem deixar qualquer auxílio para depois.
EMMANUELEANDRÉLU~
(Estude e Viva médium Chico Xavier).

Instrumento divúlgador dos Conceitos
Espíritas da Casa de Recuperaçâa e
Benefícios "Bezel'lél de Menezes"

CASA t>E RECUPERAÇÃO E BBNEÁOIOS "BEHRRA DE MENEZES"
Direção: Armanda Rlreira da Silva

SeA6es
f'und8darM
A~mor Serrão<G
lnd.alfcio Mendes
~(ltt'memorlam)

Domingos (portá& aberto às 6,00-e fechado às 8,30-tloras)
Esoota de Elvamgelho para cn'a.098s tde,04 a 11 anos) e'MOcldade
(<los t2 aos.21 anos)
Estudo dos livros da Doutrina (para maiores de 21 anos)
Curso de Esperanto (das 10,30 às 1'2,30 horas)

lndalfcio Mendes
2os sábados{portão Eíbei:to às 18,00 e fechado às l8,ao horas)
Nmte<la Saudadee(homenagem:aos lr:mãos que jáestãono além)

EdftorN
Mklam Alencar M11r'J)hy
JulioC.Oamasceno

3os sábados (poftão,aberto às 8,00e fechado à&S,30 horas)
Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e Allan Kardec

AzamorAlho

Almir G. de Souza
Otógenes Machado

2as feiras (portão aberto às 19;00'6 fechado às 20,2€»horas)
Reunião doutrináriaptlblica, com,passes e irradiações.
EstlK'lo metédicecda obra ''Os,Quatr&fE,vangelhos~, de,J.B,Floustaing

PJO)eto<Clráftoo
Aza3 Comuniea9ã0 & Design Ltcla

3as e Su felraa~portão aberto às 14,00 e fechado às 14,50 hora9'}
Reunião doutrinária pública, compasses e irradiações.
Estudo metódioo-da obra ''O Evangelho Segundo o EsptritlsmoHde
Altan Kardec

EndeNço
Rua Bambina, t28
Soiatogo - Rio de Janeiro
FIJ • OSP 2254@

4as fe1ras (portão·aberto às 1'9.30,e f&éhado às.2e,2tM1oras)
Desenvolvimento>Mediónfco

Mtllrfcula
27.20/LB-03 Vara Reg. Público
Rio de Janeiro-AJ'Prot. 113964/L~A
de30/05174

Desenvolvimento Mediúnico
6as feiras-noite'{'flOrtão aberto às 1i9,00,e fechado- às 20,20 horas)
Reunião cloutrináríapllblica, compasses"& irradiações.
Estudo metódica da obra "O Livro dGS Espíritos", de A11an Kardec.

Xerox do Brasil!L.tda.
R. Rodrigues Alves 161 •

6as feiras· tarde,(portão aberto às 1'3,30 e fechado às 14, 1O horas)

FIJ.

Soi:<ramos à8 pessoas do se~o fàmlnlno, evltafem tragw ousadoe,talS como: Sl1ol't ,frenle Ul1sc:a ,calças ®lantes
e sase~ demassedamente cultas. Aos do S8MO masc:ullnoe que evl!em be(mudas ou Sllorts.
prolbldo-<fumer. Na se.la de moo16es pede-se 8llênclo.5llêncoo !al'llbém é pr-

é t!gM>sameote

