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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 MÉDIUM ESPÍRITA E A DISCIPLINA
Nossos mentores têm nos avisado quanto à necessária reforma íntima, como fator preponderante na
segurança mediúnica. Não basta somente o estudo doutrinário e o conhecimento teórico do Evangelho, é
preciso vivenciá-los. É dever do médium não só transmitir conselhos dos espíritos iluminados mas, antes
de tudo, pô-los em prática. Dominar a si mesmo, como esclarece Emmanuel na página abaixo
reproduzida:
GOVERNO INTERNO

ARTE ESPÍRI TA

VÁ AO TEATRO
"
"
VER
O CANDIDO
CHICO XAVIER
TEATRO AMÉRICA

"Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que,pregando aos outros eu mesmo não venha de algum modo a ficar
RUA CAMPOS SALLES,
reprovado".
PAULO( 1Corintios,9: 27.)
118-TIJUCA
Efetivamente, o corpo é miniatura do universo.É imprescindível, portanto, saber gorverná-lo.
SEXTA A DOMIGO, ÀS
Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não
19H
é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana, todavia, é imperioso reconhecer que as
LEIA A COLUNA NA PAG . 2
tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio.
É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo.A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida "Jr=============~
de um Estado. O espírito assume a autochefia auxiliado por vários ministérios, quais o da reflexão, do conhecimento, da
compreensão, do respeito da ordem. As idéias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento
O SAL DA TERRA
íntimo. Existem, no fundo
cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho.
O governador supremo qu ' o espírito, no cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos
LÉO CARVALHO DO
fiscalizadores da própria
tade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos
NASCIMENTO
, nem executam.Em se verificando sememelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma
renovadores que não h
PAG.2
vivo, quando se não con
num cego ou num celerado.
autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o
Quem espera vida sãs
em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco, e de boagoverno de nós mes
NA PAG.3vontade para com
sos irmãos.
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BENEFÍCIOS DO PASSE
Tornar passe, receber dos Bons Espíritos o Fluido Divino, a força magnética que nos liberta de todas as
más influências e retempera nossa
reserva espiritual . Êsse Fluido emana de Deus e somente os Esp'ritos
dedicados à prática do bem podem
captá-lo e transmiti-lo a nós encarnados.
Não anules o valor do PASSE, pedindo auxílio material, melhoria de emprego ou solução para problemas domésticos . Lembra-te de que o fluido
que vais receber é mais intenso e benéfico quando teus pensamentos são
puros e desinteressados. É que a força do Espírito que te assiste depende de tua Fé.

ESPIRITISMO - CRISTIANISMO
"O espiritismo é a confirmação do Cristianismo,
não com o feitio que lhe deram os homens, mas tal
como Jesus o instituiu pela sua palavra
evangélica,compreendida e praticada em Espírito e
Verdade".

(OS QUATRO EVANGELHOS- ROUSTAING)

L

Diante do Espírito, afasta da tua
mente todas as preocupações materiais e ergue uma prece ao Criador.
Pede forças para cumprir tua missão
na Terra e agradece fervorosamente
a Sua Bondade em conduzir-te para
a verdadeira religião . Pede também
que Deus ilumine o Epírito que te assiste, assim como o teu Guia. Tomate puro nesses momentos, em todos
os momentos, e verá que todos os
teus problemas serão resolvidos na
medida em que mereças e que tuas
aflições presentes terão fim, sem que
tenhas pronunciado uma só palavra,
pois o Guia que te protege intercederá por t i.
Responde discretamente às perguntas do Espírito, recebendo com
respeito e amor o Bem que te é prodigalizado.
(Recomendações

de

AZAMOR
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DE MAIO DE 1966)

" FORMAÇÃO DOS SERES
VIVOS"
EM LEIA MAIS

o

ESTUDO COMPARADO
DE KARDEC, ROSTAING
E UBALDI SOBRE O
ASSUNTO.

SEARA MEDIÚNICA
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DO I NI MIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR
AO CONTATO DO PERDÃO
TODA PEDRA VI RA FLOR.

(SYMACO DA COSTA)

FELICIDADE REAL
QUE NÃO SOFRE CONTRADITA;
AQUELA QUE VI VE OCULTA
NOS MALES QUE A GENTE EVITA
(TONINHO BITTENCOURT)
MÉDIUM CHICO XAVIER

EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE A O CORAÇÃO
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO.

(AZAMOR SERRÃO)

VISITE NOSSA PÁGINA NA

http: / /
www.casarecupben
bm.org.br

INTERNET.

O SAL DA
TERRA
LÉO DE CARVALHO DO
NASCIMENTO, nascido
em 4 de abril de 1940
no Rocha, Rio de .Janeiro, desencarnou em 25
de novembro de 1999.
Lé o entrou pa r a n ossa
Casa em 1988 e, durante o
per íodo
que
esteve
conosco, deixou a marca de
sua passagem entre nós,
sempre através dos bons
exemplos. Ele era estudioso, organizado, de iniciat iva e, sob retudo, cheio de
boa vontade em servi r.
Formado médium em
1993 e, a partir daí, foi se
integrando cada vez mais
nas atividades da Casa de
Recuperação e Benefícios
Bezerra de Menezes, dedicando especial atenção aos
estudos. Assim foi com o
Esperanto, Pietro Uba ldi e
Ka rdec, sobret udo porque,
(dizia ele e concordamos
nós) esses três assuntos se
interrelacionam de maneira
bem estreita. Começou a
estudar Esperanto e, algum
tempo depois, t ornou -se,
ele próprio, professor dessa língua internacional para
alunos inicia ntes. Para lelamente, e a fim de expandir
e metodiza r seus conheci mentos, entrou para o curso de Esperanto da FEB,
que frequentou até quase
o
encer r ame n to
das
atividades didáticas de
1999 . Com Pietr o Ubaldi
deu-se o mesmo. Iniciou o
estudo através do livro "A
Grande Síntese" e, logo depois, vendo a necessidade
de reforçar a equipe de professores, juntou-se a ela
para dar aulas aos sá bados,
alternando com outros o
estudo do livro.Sendo decidida a implantação do Estudo Sistematizado de "O
Liv ro dos Espíritos", foi o
primeiro professor de uma
turma de inicia ntes, curso
q ue contin ua até hoje, às
quintas-feiras. Orga nizou o
Curso de Introdução à Doutrina Epírita no horá rio de
sexta feira à tarde
Mas, se entre suas várias
atividades se destacavam
os estudos, não menos importantes
eram
as
atividades de organização
e administração, setores
esses que ele sabia precisavam ser reforçados para
suportar o crescime n to
harmônico e organizado de
nossa Casa. Ju ntame nte
com o confrade Carlos
Eduardo
dos
Santos
Baptista monta o setor de
informática. Além da divulgação
normal
das
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atividades da Casa, o Setor cuida também dos trabal h os relativos aos
Seto res de Saúde, de Administra ção
Geral e de Secretaria e da Biblioteca .
Em 1995, foi convidado para o Consel ho Deliberativo da Casa e em 97
ass u me t ambém
o
Co n se lh o
Administ ra t ivo.Sempre lutou por suas
idéias e, nas reu niões de Conselho,
sempre se fez ouvi r em def es a de
seus pontos de vist a, de fo rma veemente; mas, acaso ve nci do, imediatamente partia pa ra discutir a implantação da idéia.
Léo, exemplo de servirdor cristão,
que o digam os in úm eros colega s e
mes m o freqüentado r es ou t ros de
nossa Casa, q ue buscavam semp re
con sel h os e orie n tação p ara se us
problemas.
Assim, nossa homenagem ao querido amigo, que em sua rápi da passagem entre nós deixou um exemplo
a ser seguido e, em es pecia l, por sua
boa vontade de servi r ao próxi mo, foi
verdadeiro SAL DA TERRA !
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COMECE DO
COMEÇO
O BÊ-A-BÁ DO
ESPIRITISMO (IX)
PONTOS FUNDAMENTAIS
DO ENSINO ESPÍRITA
REENCARNAÇÃO (II)
Entende-se pois que tem-se
muitas vidas para aprender ou se
corrigir.
Reencarnar significa nascer de
novo, ou seja: o espírito volta ao
corpo de carne, está encarnado.
A reencarnação nos faz entender melhor os objetivos da
vida e os mecanismos da lei divina se apresentam sábios e
justos.
Se o espírito abusa do poder, da
riqueza para explorar os outros,
reencarna na pobreza, vítima da
opressão. Se ao viver em classe
social mais baixa, se deixa dominar pelo ódio, revolta e inveja,
voltará em nova existência abastada, cercado de incompreensões
e animosidades. O traidor é traído, ofensor é ofendído, o opressor
é oprimido.É a "expiação" das vi das sucessivas até que surja o arrependimento sincero, trazendo o
forte desejo de reparar os erros,
momento em que o espírito escolhe a "prova" reparadora que o
libertará desta cadeia.
A evolução do espírito exige
grande aprendizado; o que hoje
é filho, na próxima encarnação poderá ser pai, o marido poderá ser
esposa, irm ão ou irmã. Pois o espírito não tem sexo,o sexo é determinado pela necessidade
evolutiva momentânea, por fazer
parte do esquema da evolução no
mundo animal.
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Solidariedade na Gripe
Em 1918, os navios chegavam ao Porto do Rio de Janeiro com passageiros e
tripulantes infeccionados com a Gripe Espanhola. Como estes saltavam livremente na cidade, sem qualquer vigilância, o
Rio de Janeiro ficou rapidamente contaminado com essa terrível doença. A todo
momento via-se alguém tombar subitamente no meio da rua, vítima da Gripe.
Raras eram as famílias cariocas que não
tinham pelo menos um de seus membros contaminados por esta terrível epidemia. A situação piorou ainda mais
quando os estabelecimentos comerciais,
principalmente as farmácias, começaram
a fechar. E, além da Gripe, os cariocas
passaram a conviver com a fome. A certa altura, um jornal carioca informou que
já haviam na cidade cerca de 12 mil casos fatais e cerca de 600 mil infectados
com a "simples gripe", conforme
dogmatizara a medicina oficial.
Em
meio
a
essa
situação
desesperadora , um estrangeiro israelita, nascido na Boêmia em 1866 levou 14 doentes para dentro de sua
própria casa, sem medir as conseqüências que poderiam causar o convívio com
irmãos infeccionados com a Gripe, que
tantas vidas já tinha levado.
Mas esse caso impressionante não se
encerra por aqui,não. Esse innão acabou
ficando adoentado, em conseqüência da
Gripe Espanhola e, como se fosse de ferro mesmo, esse admirável seareiro passava dias inteiros na Federação Espírita
Brasileira, atendendo a doentes e necessitados, sem se importar com a sua própria saúde.
Tanta bondade e solidariedade fez com
que esse irmão, Frederico Figne~ viesse
a ter uma vida longa e ilum inada,
desencarnando somente aos 81 anos
de idade.
Proprietário da casa Edison, no Rio de
Janeiro, fez fortuna rapidamente, mas
não deixou jamais que os bens materiais o impedissem de ver e de amparar os
pobres e necessitados que lhe cruzavam
o seu caminho.
Sua dedicação ao Espiritismo era tão
impressionante quanto a dedicação aos
seus " fregueses", a maneira como ele
chamava os
necessitados que
atendia.Na Federação Espírita Brasileira, por sua vez, Figner despachava de
150 a 200 receitas por dia e distribuía
passes.
Foi Tesoureiro e Vice-Presidente da Federação Espírita Brasileira, Membro do
Conselho Fiscal, Tesoureiro da Comissão
Pró Livro Espírita.
Além disso, presidia vários grupos na
FEB e em sua própria casa e tinha uma
coluna espírita no "Correio da Manhã".
Valiosa contribuição prestou a divulgação
da Doutrina Espírita.
Possuía sólidos conhecimentos doutrinários e era um ardoroso defensor das
obras de Kardec e Roustaing .
Como de se ncarnado, tomou o
pseudônimo de Irmão Jacó, enviandonos um belíssimo livro, intitulado "Voltei", que foi psicografado pelo médium
Francisco Cândido Xavier.

~~!~, ESPÍRITA
PRESTIGIE A NOSSA
BIBLIOTECA!
"Ampara o livro espírita em sua função
de mentor da alma, na cátedra do
silêncio." (do livro "Cura", psicografado
por Francisco Cândido Xavier)
Convidamos todos os freqüentadores
da Casa a visitar a nossa biblioteca. A
nossa biblioteca está completando seus
26 anos, com mais de 5.200 livros, entre
livros doutrinários, romances, livros com
mensagens e livros infantis. Certamente
temos o livro espírita que você está procu rando!
Para aqueles que desejam estudar a
Doutrina Espírita temos todos os livros
de Allan Kardec e os dezesseis livros da
coleção de André Luiz, psicografados por
Francisco Cândido Xavier. Destacamos "O
Evangelho Segundo o Espiritismo", "O Livro dos Espíritos", "O Livro dos Médiuns",
de Allan Kardec, e "Nosso Lar" e "Os Mensageiros", pelo Espírito André Luiz, apenas para citar alguns.
Ainda dentro da linha doutrinária, a biblioteca possui livros de Carlos Pastorino,
Léon Denis, Ernesto Bozzano, Pietro
Ubaldi , entre muitos outros.
Para quem prefere um romance há outras boas indicações. Como por exemplo
os livros de Yvonne A. Pereira, Zíbia
Gasparetto, J. W. Rochester, Eurípedes
Kühl e Fernando do ó.
Para quem se interessa em saber
como é a vida após a morte, há os livros
psicografados por Vera Lúcia Marinzeck
de Carvalho, onde os Espíritos Antônio
Carlos e Patrícia desvendam o mundo em
que vivem no Além. E há também os livros do Espírito
Luiz Sérgio,
psicografados por Irene P. Machado, que
são igualmente muito recomend ados
para um melhor conhecimento do Plano
Espiritual.
De Francisco Cândido Xavier temos alguns dos mais lindos livros espíritas. São
centenas de livros com mensagens e romances. No primeiro caso, faz-se necessário ressaltar "Fonte Viva", "Caminho
Verdade e Vida", "Pão Nosso" e "Vinha
de Luz", No segundo, destacamos os romances do Espírito Emmanuel, como
"Paulo e Estevão", " Há 2000 Anos", "50
Anos Depois", "Ave, Cristo", entre outros.
Temos também vários livros de Divaldo
Pereira Franco, como "Painéis da Obsessão", "Roteiro de Libertação", "Após a
Tempestade", entre outros.
Para aque les que dominam o
Esperanto, a boa opção é ler livros como
"O Evangelho Segundo O Espi ritismo", "O
Livro dos Espíritos" e "Agenda Cristã".
Há também uma prateleira especialmente dedicada à literatura infantil, onde
se destacam os livros do Espírito Meimei,
como "Evangelho em Casa " e "Cartilha
do Bem".
Por fim, chamamos a atenção para uma
variedade de livros sobre o nosso
Patrono, Dr. Bezerra de Menezes.
A biblioteca está aceitando doação de
livros espíritas, desde que estejam em
bom estado de conservação, para substituir aqueles que já estão muito usados.
Nosso horário de funcionamento é o
seguinte: Na parte da tarde, abrimos
terças, quintas e sextas, das 14 h às
14 h50; na parte da noite, a biblioteca
está abe rta segundas, quartas e sextas, das 19 h às 20h15.
Aguardamos a sua visita !!!

Você Sabia?
Formação dos Seres Vivos
De onde surgiu a vida do planeta? Veio
do espaço? Surgiu da combinação dos
elementos, através de uma espécie de
geração espontânea? Como isso aconteceu? Quando? Dizem os Espíritos que
o planeta se formou da condensação de
matéria que estava disseminada no espaço, e que trouxe em si mesma os
gérmens da vida que, na ocasião própria,
apareceram nos quatro cantos do globo.
Kardec, Roustaing e Ubaldi discorrem,
em suas obras, sobre esse tema, oferecendo esclarecimentos preciosos. Confira abaixo na série "LEIA MAIS".

llEIA MAIS KARDEC
43. Quando começou a Terra a ser po~
voada?
R. "No começo tudo era o caos ; os elementos estavam em confusão . Pouco a
pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo."
44. Donde vieram para a Terra os seres vivos?
R. "A Terra lhes continha os germens,
que aguardavam momento favorável para
se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram , desde que cessou
a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germens de todos
os seres vivos. Estes germens permaneceram em estado latente de inércia, como
a crisálida e as sementes das plantas,
até o momento propício ao surto de cada
espécie. Os seres de cada uma destas
se reuniram, então, e se multiplicaram."
45. Onde estavam os elementos orgânicos, antes da formação da Terra?
R. "Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos
Espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo."
46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente?
R. "Sim, mas o gérmen primitivo já existia em estado latente.
47. A espécie humana se encontrava
entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre?
R. "Sim, e veio a seu tempo. Foi o que
deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra."
48. Poderemos conhecer a época do
aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra?
R. "Não, todos os vossos cálculos são
quiméricos."
49. Se o gérmen da espécie humana
se encontrava entre os elementos
orgânicos do globo, por que não se
formam espontaneamente homens,
como na origem dos tempos?
R. "O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-
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se que os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua
própria formação, para os transmitir
segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos."("O Livro dos Espíritos", parte 1, cap. Ili)
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LEIA MAIS UBALDI
"Esses globos de fogo (os raios
globulares) eram, então, os únicos
habitantes do planeta; (...) Nem todos
explodiam ( ...). O íntimo movimento
vorticoso tornava-se cada vez mais
compacto.( ...) Assim mudou o peso
específico, e o primeiro organismo não
pode mais boiar no ar.( ... ) Mais pesados em virtude da condensação, as
miríades de germes da vida caíram,
arrastados pelas chuvas; caíram nas
cálidas e pavorosas águas dos oceanos. A protoforma da vida chegara a
seu berço. A matéria recebera o sopro divino: agora tinha de viver. E as
águas, sobre as quais se movera o
espírito de Deus, tornaram-se sede
dos primeiros desenvolvimentos, que
só mais tarde atingiram as terras
emersas. ( ...) Assim, da matéria, retomada no turbilhão dinâmico, animada por novo impulso em forma de germe elétrico caído do céu, nasceu a
vida."
("A Grande Síntese", cap. 58)
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Sagrada

Família
Difícil encontrar
pais ou mães de
hoje em dia que não
estejam surpresos e
assustados com o
comportamento de
seus filhos e, ao
mesmo tempo, preocupados com sua
segurança e com
seu futuro.

ROUSTAING

Essa multidão de princípios latentes
aguarda, no estado cataléptico, em o
meio e sob a influência dos ambientes
destinados a fazê-los desabro-char,
que o Soberano Mestre lhe dê destino
e os aproprie ao fim a que devam seguir, segundo as leis naturais, imutáveis e eternas por ele mesmo
estabelecidas. "
("Os Quatro Evangelhos", Tomo/,
item56)

f

-· 1

LEIA MAIS
"A vida universal está ... por toda a natureza, em germens eternos ... que somente a vontade de Deus anima ,
conformemente às necessidades da
harmonia universal , às necessidades
de todos os mundos, de todos os reinos, de todas as criaturas no estado
material ou no estado fluídico. ( ... )

....

Na intimidade do
lar, entre quatro paredes, os problemas
se avolumam, causando uma sensação imensa de dúvida sobre o que fazer para garantir à
prole a educação indispensável e a certeza de uma vida feliz. Para piorar, o tempo é sempre curto, e ao final de
cada dia a frustração é grande quando percebemos que progredimos
pouco diante dos desafios que se acumulam.
Alguns problemas abalam mesmo os ânimos mais fortes : Constante
ameaça de desemprego. Falta de dinheiro. Stress conjugal. Separações.
Some-se a isso a hiperatividade infantil; os problemas de rendimento
na escola; as más influências que aparecem na sala de aula, no condomínio ou na próxima esquina; os assaltos no caminho do colégio ...
Como temos sempre pouco tempo para tudo, inclusive para conversar
com os outros, com os vizinhos, com os amigos e familiares, acabamos
nos sentido sozinhos frente a essa avalanche cotidiana de problemas.
Engraçado é que, quando nos dispomos a desabafar, a parar um pouco
para poder dividir com alguém esse peso, quase sempre aqueles que
el;gemos para nos ouvir estão, por sua vez, também sem tempo, tambem na mesma correria ...
Foi pensando nesse tipo de situação que a Casa instituiu, a partir de
Fevereiro deste ano, o que chamamos de "Núcleo de Apoio à Família".
As atividades desse Núcleo transcorrerão sempre aos sábados, das
8,30 às 10 horas, divididas entre dois grupos: pais e filhos.
De um lado, as crianças terão a sua aulinha de evangelização, recebendo as primeiras noções da Doutrina e do Evangelho, mais exatamente
àquelas mais relacionadas à formação de atitudes e valores morais .
De outro, no mesmo horário, um grupo de pais, estudando e trocando
idéias, livremente, sobre temas diretamente relacionados com o nosso
cotidiano doméstico, com a família e a educação dos filhos, tentando encontrar, juntos, as soluções que talvez sozinhos não tenham ainda alcançado para os seus problemas.
Quem sabe o quanto um pouco de fraternidade e compreensão mútua poderá nos ajudar a sair desse turbilhão em que às vezes nos
sentimos tão sós?

Vemos-nos lá!

SOU CASO

Paomo.

SER ESPÍRITA É...
TER ALEGRIA DE VIVER.
A vida é o supremo bem concedido pelo Pai, afinal é Ele o Criador da Vida.
A Doutrina Espírita oferece-nos excelente manancial de compreensão dos reais valores da vida, pois
estende com grande nitidez nossa visão pela ótica do espírito, dissecando os mecanismos da lei de
causa e efeito e o princípio eterno da evolução gradativa; definindo que ninguém nenhum ser ou
criatura alguma, estará condenada à penas eternas .
'

Portanto, tudo e todos têm solução; e a mais perfeita, ótima e definitiva; que é a purificação
do espírito.
O Cristão Espírita ... Pág .. 3
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A CARIDADE PERANTE DEUS

Dar sem pretender receber do Alto a menor
recompensa é que estabelece no espírito o
equilíbrio da verdadeira
caridade. Quem dá apenas porque espera ser
beneficiado de qualquer
maneira, falta ao verdadeiro espírito da caridade. A constante das preces indicando que as
boas obras serão sempre recompensadas por
Deus, deve antes servir
apenas de incentivo

para a corrigenda dos nossos erros no trato com irmãos de peregrinação terrena, nunca, porém, como estímulo à nossa cobiça para alcançar postos mais
elevados na espiritualidade.
Aquêle que age com tal sentimento, perde o ensejo de trabalhar pelo próprio progresso espiritual, deixando de favorecer a
sua trajetória evolutiva, porque
não dá de sí os melhores fluídos,
oriundos do verdadeiro amor
cristão.
Irmãos: Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que
trabalham esquecidos do salário,
aquêles que se empolgam pela
obra, a ela se dedicando de coração, sem mentalizar a troca de
favores com o Alto. Sim, os verdadeiros obreiros de Deus são os
que ajudam por amor, os que dão
ao Cristo a alegria de nos ver realizar espontâneamente as nossas tarefas, porque sómente assim poderemos elevar ao Pai o
nosso espírito, muitas vêzes
mais necessitado do que o do
próximo.
Paz e Amor.

IGNÁCIO BITTENCOURT

,,

NO SOLO FERTIL DO OTIMISMO
Sorria sempre! Deus ama você.
Mande a tristeza embora. Constr ua para os outros
e para si um caminho de amor e alegria.

POEMA DE UMA IRMÃ CONFIANTE
Eu queria ser mais...
Mais atenta para não d ispensar preciosos momentos;
Ma is simples para não complicar o óbvio;
Mais otimista par a não ver ocasos inexistentes;
Mais alegr e para ir radiar alento em t odas as d i reções;
Mais tranqüila em todos os m omentos ..

Fundadores
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O ENDEUSAMENTO DE
MÉDIUNS
A Cod ificação Kardequiana, no que diz
res peito à mediunidade , não contém
nenhuma recomendação relativa a tratamento especial aos médiuns que se
destacam em suas tarefas na seara do
Crist o, à luz da Doutrina Espírita .
Muit os irmãos, por condicionamentos
oriundos de uma visão deformada dos
objetivos da mediunidade, não raro
vêm em alguns médiuns seres especiais, dotados de prerrogativas concedidas pelo Alto, portanto merecedores de
atenção especial, de homenagens, de
destaques nas assembléias e nas tarefas doutinárias.
Tal atitude equ ivocada afeta tanto o
médium como quem a adota. O culto à
persona lidade encerra sérios riscos de
"seduzir" o médium, induzindo-o à vaidade e à presunção, pedras de tropeço que poderão lançá-lo nas malhas da
fascinação, tanto a auto-fascinação
como aquela produzida por espíritos
interessados em desvirtuá-lo das sendas da regeneração, retardando o seu
progresso espíritual .
O irmão que assim age também retarda seu despertamento espiritual, tornando-se seguidor do médium e não
conhecedor e praticante da doutrina em
espírito e verdade. Mu itas vezes tais
atit u des estão condic ionadas a
dependên cias psico lógicas, fruto de
insegurança para tomar decisões, po r
sofrimentos morais oriundos de confli-

CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍC1g:
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.domingos (portão aberto às 8 horas e fechado às 8,30 horas) Estudo
dos livros da Doutrina (para maiores de 18 anos)Curso de Esperanto
para iniciantes (de 8,30 às 10,30 horas) 2• turma para adiantados às
10.30 horas
~(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 18
anos) Reunião com os pais-Núcleo de Apolo a Família

2ºs sábados (portão aberto às 18,00 e fechado às 18,20 horas)Noite
da Saudade (homenagem aos irmãos que já estão no além)
3°s sábados (portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30 horas)Estudo
comparado das obras de Pietro Ubaldl e Allan Kardec
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tos íntimos ou por perdas de entes que
ridos, quando não provenientes da so
lidão afetiva ou familiar e por problema:
materiais.
O conhecimento da doutrina, com um<
visão correta do seu objetivo libertado
e consolador, bem como do porquê d<
mediunidade e seu papel doutrinário
constituem o melhor recurso pa ra evi
tar-se tal comportamento, tanto po
parte do médium como dos que se be
neficiam de seus dons, seja em que ta
refa ele se situe.
Ao médium, principalmente, cabe zela
para não permitir tais equ ívocos, reco
nhecendo-se apenas um intermediáric
dos emissários do Alto, na mediunidadE
subl imada com Jesus , a espalhar a:
bençãos que os seus dons, concedido:
por empréstimo, propiciam aos neces
sitados do corpo e do espírito.
Cabe lembrar que ao ma ior devedo
da lei normalmente são conferidos o:
dons mais ostensivos, quando não SE
tratar de um mandato mediúnico, par<
que, ao servir ao próximo, resgate seL
débitos e avance nas sendas de sua ilu
minação espiritual à luz do evangelh c
de Jesus.
Como nos lembra Emman u el n ;
obra"SEARA
DOS
MEDIU NS "
psicografada po r Francisco Câ ndid c
Xavier, na questão nº 306, ao aborda
o tema Mediun idade e privilégios :"Nãc
existem, desse modo, méd iuns maiore:
ou médius menores, fav orecendo, en
tre nós, a constituição de prerrogativa:
e castas .. . O própri o Cristo, que se re
v elou pelo que fez e pelo que deixou dE
fa zer, não se furtou ao sacri fício e à hu
milhação".
Res peitemos pois os companheiro :
dotados dos dons mediúnicos ma is os
tensivos, cooperando com eles para quE
r eali z em suas tarefas com êx ito E
beneficiemo-nos de sua v aliosa coope
ração no amparo às nossas necessida
des de socorro e orientação, recon he·
cend o neles, porém , irmã os tambérr
com problemas , por vezes em dura:
provas de bu rilamento m oral e não o:
santos e ung idos que desej aríamos ele
va r em al t ares. Oremos por eles E
auxiliemo-los a vencerem, não os t en
t ando com o elogio e a lisonja.

2•s-fejras (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 5ªs-feirAL.(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
4•s-felras (portão aberto às 13,30 horas) Curso de Esperanto (portão
aberto às 19,30 e fechado às 20,20 horas)Desenvolvlmento Mediúnico
6 8 s-felras - tarde (portão aberto às 14,00 e fechado às 14,50
horas)Desenvolvlmento Mediúnico
6•s-felras - noite (portão aberto às 19,00 e fechado às 20,20
horas)Reunlão doutrinária pública, com passes e Irradiações.
Estudometódico da obra "O Livro dos Espíritos", de Allen Kerdec.
Solicitamos às pessoas do sexo feminino evitarem trajes ousados,tals
como: short ,frente única ,calças colantes e salas demasiadamente
curtas. Aos do sexo masculino que evitem bermudas ou shorts. É
r igorosamente proibido fumar. Na sala de reuniões pede-se
silênclo.Silênclo também é prece.

Que a Pa z do Cr isto esteja convosco !
Perdida no espaço in fi nito, qual g rão de poeira na imensidão do Cos
mo, a Terra cumpre seu papel de ber ço de al mas em ascensão para
libertação defi nitiva.
Ó homens, até quando permanecereis incen síveis à beleza da vida E
à Sabedoria e Bondade do Cr iador? Até quando permanecere is cu rv a
dos ao peso de vossas ilusões, de olhos pregados no lodo, esquecido:
de v ossa origem e de vosso dest ino, a v os dete rvos nas ações meno:
dignas, sem vos dispordes a buscar as verdades eternas e a con struir <
Reino de Deus em vós.
"D esperta t u que dor mes, sai de entre os m ortos!", disse-nos Jesus.
E esta é a hora do despertament o geral. A dor, que hoje v os pu nge <
coração e vos tira a paz e a alegria de viv er, é o instrumento m isericor
dioso do Pai para tal desiderato. Não v os detenhai s, pois, em lamúrias
Vosso dest ino é a felicidade, é a lu z, a perfeição ! Para que prestar at en
ção no ruído dos aborr ecidos da lu z crísti ca? Para que d ar ou vidos E
prestar cultos às obras dos imim igos da beleza e da paz? Sim, irm ãos
a Terra clama por renovação ! Clama por am or a ela e a seus fi lhos
Desper etai , vó s que j á adentrastes na sear a do Espiritism o ! Esfor ça i
vos por progredir na fé racioci nada, na compreensão das leis morais de
Eva ngel h o e em sua vi vê ncia e estareis constr uindo o vosso amanh i
em ba ses seguras e indest rut ív eis, pois ca lcad as no co nhecimento !
Ama i-v os mu ito ! Uni- v os em torno da bandeira da Car idade e busca
não só os necessitados do corpo, mas também os que f am int os de pa:
e de am or, agr idem -vos com o seu escárn io, com suas misérias mor ais
seu s vícios e suas ações con front adoras !
Supo rta i a vo ssa cr uz com otimis mo , pois o Cr ist o est á a frente ! J
hora é esta! Vam os v ibrar positivamente e ajudar a nossa mãe Ter ra <
se t orn ar o planeta azul da Paz!
Paz em Jesus.
UM ESPÍRITO
(MENSAGEM RECEBIDA NA CRBBM EM 06/10/99)

