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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

CRBBM COMPLETA 50 ANOS!
Parece que foi ontem... Azamor Serrão já atuava mediunicamente
no Centro "Tenda Espírita Irmãos do Oriente", também aqui em Botafogo, quando, por inspiração de nosso Patrono, Bezerra de Menezes, sentiu necessidade de criar um pequeno grupo de amigos para
o estudo da Codificação Kardequiana. Estávamos então em 1959, e
assim surgiu a "Iniciação Espírita Bezerra de Menezes".
A princípio o grupo constituia-se de apenas 19 amigos, e suas atividades não concorriam com a recepção de receitas e conselhos no
Irmãos do Oriente. Mas, em menos de dois anos o grupo cresceu, e
acabou tomando vida própria.
O primeiro local de trabalho depois da "Tenda" foi no Leblon, na
residência dos confrades Bichara Koiaque Filho e sua esposa Maria
José,(médium da Flor de Lótus). Lá duas reuniões foram realizadas,
mas o espaço era limitado.
Aceitou-se então a oferta do casal Carlos e Eva Tissembaum, e
para sua residência, na rua Raimundo Corrêa 53, em Copacabana,
foram transferidas as atividades da "Iniciação".
Várias reuniões foram aí realizadas, até que o grupo conseguiu
sua primeira sede pública, num sobrado na Av. Presidente Vargas,
83. Foi exatamente neste endereço que, em 03 de junho de 1961,
com a permissão de Bezerra de Menezes e por sua orientação, a
pequena célula de trabalho foi então denominada "Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes”.
Renascia assim mais uma célula da "Mansão Azul", sublime casa
cristã liderada por Bezerra de Menezes, na Roma Antiga, destruída
por adversários da luz, na forma de mais uma casa de Regeneração
e Recuperação, conforme àquela outra fundanda por nosso Patrono
em sua última romagem terrestre (o Centro Espírita Regeneração, da Rua S. Francisco Xavier, Tijuca, RJ), assim como outras
mais que posteriormente se espalhariam pelo Brasil.
Graças à firmeza e dedicação de Azamôr, Bezerra conseguira reunir novamente, por amor e com amor, um grupo de adversários do
passado, oferecendo-lhes com a generosidade que lhe é peculiar a
oficina e as lições necessárias a todos os que desejam corrigir os
erros do passado, retomar o caminho certo e apreender as primeiras
lições da arte de fazer o bem...
Pois lá se vão cinquenta anos...
Para celebrar a data, este ano a nossa CASA e "O Cristão Espírita"
terão uma agenda realmente especial, onde se destacam um ciclo de
palestras, que vai de abril a agosto, o lançamento de um novo site e
de mais um livro - O Dom de Deus - que será apresentado a público
no dia 18 de junho próximo, durante as atividades do VII Congresso
Jean Baptiste Roustaing, promovido este ano pelo Centro Regeneração (vide acima) aqui no Rio de Janeiro.
Que Jesus abençoe a Bezerra de Menezes e Azamor Serrão, assim
como à plêiade de Espíritos que ao longo de todo este tempo tem se
empenhado, com eles, para que a nossa "Bambina", a nossa CASA,
tão pequenina, alcance permanentemente o objetivo principal para
o qual foi criada: a divulgação do Evangelho do Cristo, "em espírito
e verdade", trazendo de volta à Terra, nos séculos XX e XXI, o Cristianismo do Cristo em sua pureza original.
Médiuns, colaboradores, frequentadores... estamos todos convidados para uma festa singela, com endereço em nossos corações...
Paz!

TESE DO ANO: O DEVER
Deixa de lado por um instante as preocupações materiais e
os compromissos profissionais e pensa: o que a Vida espera
de Ti?
O chamado “dever moral”, no presente estado da evolução
humana, é o mais difícil de cumprir-se, porque por muitas vezes poderá estar em antagonismo com as atrações e interesses mais imediatos. Há conflitos que se dão apenas dentro de
nós mesmos, ninguém os vê, ninguém os ouve. Há circunstâncias em que atender aos reclames da própria consciência
e subir a montanha íngrime do dever bem cumprido, ou esconder-se atrás de algum pretexto no vale das acomodações
é questão de foro íntimo...
Sobre esta questão, ensinam-nos os Espíritos: “O homem
que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que às criaturas
e ama às criaturas mais do que a si mesmo.”Que o amor a
Deus e ao próximo seja então a energia renovadora, que nos
impulsione ao longo de todo este ano em direção aos nossos
próprios deveres, lembrando a cada dia a frase imorredoura
de nossa Mãe Maria, como conselho perene a todos os discípulos de Jesus: “Fazei tudo que ele vos disser...”
(Jo. Cap.II,vv.5)

DO INIMIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR;
AO CONTATO DO PERDÃO,
TODA PEDRA VIRA FLOR.

SYMACO DA COSTA

"CONSERVAREIS A PAZ ENTRE VÓS,
SE ENSINARDES PELO EXEMPLO O
QUE PREGAIS"
("Os Quatro Evangelhos",
Tomo I, item 76)

EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO,
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO.

AZAMOR SERRÃO
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SAL DA TERRA ESPECIAL:

AZAMÔR SERRÃO -

Nasceu em Portugal, na freguesia de
Jou, pertencente ao conselho de Murça, na
província de Trás-dos-Montes, em 23 de
janeiro de 1915. Desencarnou no Rio de
Janeiro em 1º de agosto de 1969.
Imigrou para o Brasil com 6 anos incompletos. Em tenra idade revelava acentuadas tendências artísticas: canto, desenho,
pintura, artes dramáticas, participando
com sucesso em grupos de teatro amador.
Profissionalmente firmou-se no comércio
de roupas masculinas, gerenciando algumas das lojas de maior evidência na época, atuando também como consagrado vitrinista.
Sua mediundade 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 própria,aos douze anos de idade no
Grupo Antônio de Pádua, que ficava no
centro da cidade, próximo da loja em que
trabalhava.

(JOU-PORTUGAL 23/01/15 – 01/08/69 RIO - BRASIL)

Casou-se com jovem católica e conservadora( Innocência Gonçalvês Serrão)
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 desde a infância: os incômodos
provinham da mediunidade abandonada.
Não foram necessários mais que quatro
anos para que atingisse 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 já beneficiava centenas de aflitos.

Fundou a "Casa de Recuperação" em
03 de junho de 1961, sob inspiração e
orientação de Bezerra de Menezes.
Chamando a atenção pela condução
fraterna e pelos seguros princípios cristãos-espíritas de seu fundador, logo outros expoentes do meio espírita vieram
trazer o seu apoio à firmeza e dedicação
de Azamôr Serrão, destacando-se entre
eles Indalício Mendes, Fernando Flôres e
Ivo de Magalhães, todos então renomados
colaboradores da FEB.
Os princípios estabelecidos 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.
Que Jesus o abençoe, hoje e sempre,
em sua jornada de amor e paz!
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OS MENTORES ESPITUAIS DA MEDIUNIDADE DE AZAMÔR SERRÃO
A mediunidade de Azamôr Serrão era de
natureza polifórmica: psicofônia, psicografia, vidência, audiência, desdobramento e
até bicorporidade fizeram parte de sua atividade no dia a dia de nossa CASA.
Inúmeros espíritos ocuparam seu patrimônio mediúnico com mensagens, orientações, conselhos, revelações e tratamentos que despertaram a fé e devoção nos
principios espíritas na maioria dos que frequentavam a nossa CRBBM. Mas, alguns
desses mensageiros do Cristo, tiveram
uma participação mais intensa e constante que merecem serem intitulados como
mentores espirituais da profícua mediunidade de Azamôr Serrão e pela participação
nas inúmeras tarefas e inspirações em vários departamentos da CRBBM. A eles nos
referimos como Mentores de nossa CASA.
Antes de citá-los em breve descrição de
seus perfís, lembremos primeiramente o
nosso patrono e principal responsavel pela
criação desta sublime oficina de transformação espiritual que acolhe a todos nós,
espíritos em débito com a lei infinitamente
sábia e justa de Nosso Pai.

ADOLFO BEZERRA DE MENEZES

Desnecessário aqui, qualquer citação
da biografia extremamente conhecida do
Nosso Patrono. Somente lembramos que
foi o seu receituário, por anos a fio, que
chamou à participação todos os que frequentaram os primórdios de nossa CASA.
Foram as suas orientações e exemplos de
discípulo fiel do Cristo, completadas por
sua excelsa vibração espiritual, humilde e
serena, que reuniram em torno de Azamor
Serrão os primeiros colaboradores desta
instituição, até hoje lembrados por sua dedicação.

ALI-OMAR
Foi na realidade o guia mentor da mediunidade de Azamôr Serrão. Após o seu
retorno à seara espírita e consequente
reinício de sua atividade mediúnica, foi
Ali-Omar o primeiro a ocupar a sintonia
com segura participação tanto psicofônica
como psicográfica.
Filósofo Árabe, ditava interessantes mensagens, ricas em figurações simbólicas.
Mas somente duas perpetuaram-se entre
nós, o livreto RAIOS DE LUZ EM SEU CAMINHO e a prece o Caminho da Felicidade,
que juntamente com um roteiro prepara-

tório para anteceder o momento da prece,
veio inspirar Azamôr a instituir a Higiene
Mental que antecede a abertura dos trabalhos de todas as reuniões.
Através de alguns relatos de Azamôr
quanto à figura de Ali-Omar, recebemos
algumas informações sobre duas encarnações desse espírito. Numa delas, há mais
de quinhentos anos, fora ele um principe
descendente direto de Maomé e, na outra,
que mais lhe aprasia e cuja forma escolhia
para apresentar-se, fora um humilde médico, agregado em uma tribo nomade do
deserto.

dos pela sua vidência mediúnica: são eles
IGNÁCIO BITTENCURT e VERA LUCIA
SARTORI.

ESTRELA BRANCA
A ligação de Estrela Branca com Bezerra
de Menezes data de encarnações anteriores. Na ultima delas este valoroso espírito
encarnou com a missão de liderança em
um povo indïgena, cuja tribo sofria pressão
de colonizadores portugueses, ao mesmo
tempo em que era perseguida por tribos
rivais. Sua chefia ao mesmo tempo lúcida,
firme, mas pacificadora, ensejou a sobrevivência de sua tribo, como permitiu uma
melhor convivência com a nova civilização.
Essa experiência fez de Estrela Branca
um espírito talhado para com sua paciência, lucidez, firmesa e dedicação, liderar
os espíritos de sua falange, no trabalho de
assistência espiritual para a superação de
inúmeros conflitos existênciais, disturbios
e comportamentos agressivos, depressivos
ou desajustados.
É sempre evocado em nossa CASA como:
ESTRELA BRANCA DA PAZ.

ZIMBAH
Marujo e pescador malaio. Com filosofia
simples de natureza oriental, transmitia
carinhosa vivência em seus atendimentos.
Seu magnetismo era intenso, traduzido em
alivio imediato após seu passe. Receitava
tratamentos alternativos, chás, banhos e
porções.

Ignácio se fazia presente em inúmeras
reuniões, principalmente as ligadas ao desenvolvimento medúnico. Mas, só veio realmente a comunicar-se após desencarnação de Azamôr Serrão, por outros médiuns
de nossa Casa.
Verinha era filha e neta de duas colaboradoras da equipe mediúnica. Em tenra idade estava acometida de séria cardiopatia.
Após algumas cirurgias médicas e dedicado acompanhamento mediúnico, desencarnou, deixando irresistível elo de ternura, de afinidade e admiração.
Nada mais lhe dava mais alegria e satisfação do que a presença de Azamôr Serrão
e de ouvi-lo falar dos exemplos de vovô
Bezerra. Ao mesmo tempo Azamôr Serrão,
quedava-se, encantado com a extrema
maturidade da menina, dada a sutilezas
de sensibilidade muito acima da sua tenra
idade.
Era evidente tratar-se de espírito iluminado, complementando compromissos de relacionamento cármico na breve encarnação. Algum tempo depois de
sua desencarnação, sua presença era
constante nos trabalhos de nossa Casa.

SANLI
Velho sábio chinês. Ocupava a mediunidade psicofônica de Azamôr Serrão.
Caridade, tolerância, benevolência e
comprensão coloriam suas dissertações,
que fluiam em extrema serenidade, mas
com grande segurança e objetividade.
Sempre pautadas por subjetivas linhas do
amor universal.
Em sintese, falava pouco mas dizia muito.
Há ainda dois espíritos reverenciados
como mentores de nossa CASA, mas que
nunca manifestaram-se por comunicações através de Azamôr, embora alcança-
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AZAMOR DESENCARNOU
Azamor desencarnou às 6hs da manhã de 1o. de agosto de 1969. O sol raiva na
Enseada de Botafogo quando seus filhos Paulo Roberto e Azamor Filho recebereram a
notícia de sua desencarnação... Segue abaixo a primeira mensagem mediúnica dada
por nosso Orientador Geral após sua passagem, celebrando exataemente a chegdada
de nova aurora...

"Graças a Deus que raiou a aurora.
Graças a Deus que foi aberta a porta da

prisão aonde eu, graças ao Criador, pude
pagar algumas das minhas imperfeições.
Não pensei nunca que me fosse dado
despertar tão depressa para a nova vida,
que de há muito esperava. Não porque eu
quisesse me libertar da minha prova, mas
sim porque agora já posso me locomover
para onde for necessária a minha presença, já que lágrimas estão sendo derramadas pelo meu desenlace e sou feliz por ter
adquirido tantas amizades no meio dos
humildes como sinceros colaboradores na
minha passagem por essa terra que poucos sabem lhe dar o real valor. "Vale de
lágrimas", dizem muitos, e eu digo, mar
de perfeição, onde o Pai colocou toda a

beleza e toda a sabedoria para a elevação de seus filhos e para a sua purificação. Tempo virá que vós ireis transformar
vossas lágrimas em verdadeiros colares
de pedras preciosas e vos tornareis mais
belos.
Vosso olhar será puro e transparente e
sairão de dentro dele fachos de luz que
dissiparão todas as trevas, por mais espessas que estas sejam e aí vós cantareis
hosanas, hosanas ao Senhor pela grande
graça de poderdes habitar a terra prometida, onde todos se amarão e se ajudarão
mutuamente, aonde não haverá mais velhice mas sim a verdadeira mocidade, a
verdadeira harmonia, aonda haverá mais
beleza nos vossos corpos que hoje tanto
vos custa a transportar.
Vós estareis aonde for precisa a vossa
presença, quase tão rápido quanto o vosso pensamento.
Trabalhai para isso, aceitai as provas que vos hoje vos são dadas, dando
Graças a Deus pela grande oportunidade
de fazer o vosso progresso, procurando
sempre evoluir, ajudando vossos irmãos
a evoluir juntos. Vosso planeta estará em
constante evolução.
O meu desejo é que possais ser sempre
os escolhidos do Pai. Paz, amor, e muitas
saudades, do amigo que se faz presente".
(Azamor Serrão - Mensagem recebida no "Amparo Tereza
Cristina", pela médium Elvira Dias Barreiros, uma ou duas
semanas depois de seu desenlace).
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VISITE NOSSO SITE: www.casarecupbenbm.org.br
CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS
"BEZERRA DE MENEZES
Presidência: Azamor Serrão Filho
Orientação: Paulo Roberto Serrão
Domingos (portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30hs)
Estudo dos livros da Doutrina (para maiores de 18 anos)
e Curso de Esperanto para iniciantes (de 10,30 às 12,00hs)
Sábados - Manhã (portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30hs)
Escola de Evangelho para crianças de zero a 11 anos e
Reunião com os pais - Núcleo de Apoio a Família.
Sábados - Tarde (portão aberto às 13 e fechado às 13,25hs). Escola de Evangelho para jovens de 12 a 18 anos e Reunião
com os pais - Núcleo de Apoio a Família.
2ºs Sábados - Noite (portão aberto às 18,00 e fechado às
18,30hs) Noite da Saudade (homenagem aos irmãos que já
estão no além).
4ºs Sábados - Manhã (portão aberto às 10,00 e fechado
às 10,30hs) Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi
e Allan Kardec.
2ªs feiras (portão aberto às 19,00 e fechado às 20,20hs)
Reunião doutrinária pública, com passes e i rradiações.
Estudo metódico da obra "Os Quatro Evangelhos", de
J.B.Roustaing.
3ªs e 5ªs feiras (portão aberto às 14,00 e fechado às
14,50hs) Reunião doutrinária pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra "O Evangelho Segundo o
Espiritismo"de Allan Kardec.
4ªs feiras (portão aberto às 19,00 e fechado às 20,20 hs)
Desenvolvimento Mediúnico.
6ªs feiras-Tarde (portão aberto às 14,00 e fechado às
14,50hs). Desenvolvimento Mediúnico.
6ªs feiras - Noite (portão aberto às 19,00 e fechado às
20,20hs) Reunião doutrinária pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra "O Livro dos Espíritos",
de Allan Kardec.

COM A GRAÇA DE DEUS ROMPEU A AURORA
DE UM NOVO DIA PARA AZAMÔR SERRÃO

CURSOS - de Intodução à Doutrina e de Esperanto.
Inscrições e maiores informações em nossa secretaría.
______________________________________________
Solicitamos às pessoas do sexo feminino evitarem trajes
ousados, tais como: shorts, frente única, calças colantes
e saias muito curtas. Aos do sexo masculino que evitem
bermudas ou shorts.
***
É rigorosamente proibido fumar. Na sala de reuniões
pede-se silêncio.
Silêncio também é prece.
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