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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

03/06/1961 - 03/06/2011

CHEGOU O DIA!

Sim, sabemos que o
calendário humano nada
representa para a vida do
Espírito e que a contagem
e a própria sensação de
tempo mudam conforme
o nível de evolução alcançado...
Que para Deus só existe
a eternidade, sem passado ou futuro, e que esta
não é um somatório de
tempo, mas a inexistência
dele, por mais difícil que
seja a compreensão disto
para o nosso entendimento, ainda limitado ...
Que a História não se
conta em anos, mas em
séculos, e que a própria
natureza consome milênios e milênios sem fim
para transformar a paisagem terrestre... mas,
meu Deus, como foi boa
aquela noite em que celebramos, todos juntos,
os (primeiros) cinquenta
anos de nossa CASA - da
Casa de Recuperação e
Benefícios Bezerra de Menezes, a nossa bambina,
tão pequenina e ao mesmo tempo tão querida de
todos nós!
Os salões estavam lotados. Tinha gente em
pé, nos corredores... Médiuns, conselheiros, frequentadores e colaboradores, juntos, unidos
num só sentimento de satisfação de estar ali e de
poder prestar, com a sua
presença, uma pequenina homenagem a estes
irmãos espirituais que nos ajudam tanto,
sob a carinhosa orientação de nosso Patrono, Bezerra de Menezes.

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

SYMACO DA COSTA

A palestra da noite coube ao nosso confrade Maurício Neiva Crispin, vindo de
Brasília. Falou sobre "A Natureza de Jesus", lembrando a todos, com referências

"FILHOS, FAZEI AGORA O QUE
ESTEJA DENTRO DE VOSSAS
DIMINUTAS POSSIBILIDADES,
ANSIANDO POR MAIS E MELHOR"
Bezerra de Menezes

nas Escrituras, na nossa
Doutrina e nas conquistas da Ciência, a técnica
dos fenômenos de materialização pelos quais
se fez presente o Cristo
na Terra, antecipando de
alguma maneira a nossa
biologia do futuro...
Foi realmente uma noite de luz, de amor e de
música - abrilhantada
pela maravilhosa performance de nosso coral,
que acompanhado pelos
acordes de um violino
emocionou a todos com
sua apresentação.
Cinquenta anos. Podem ser muito para a
vida de alguém, mas são
apenas breves instantes
para o curso da história...
O coração humano,
no entanto, exatamente
pelo que tem de divino
dentro de si, supera também o tempo, graças à
benção da memória.
Ninguém jamais nos
tirará a lembrança afetuosa desta noite. Passem
os dias, passem os séculos, ela estará de alguma
forma sempre guardada
num cantinho sagrado de
nossos corações...
É como se uma brisa
suave tivesse nos invadido os pulmões com ar
fresco, renovando-nos as
energias mais íntimas.
Aqueles instantes passaram rápido, mas reacenderam o nosso ideal e a
nossa vontade de fazer o
bem... Obrigado Dr. Bezerra, obrigado
Azamor Serrão. Deus os abençoe!

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

AZAMOR SERRÃO
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VII CONGRESSO ROUSTAING ASSINALA O INÍCIO DE
NOVA ETAPA NO ESTUDO DE "OS QUATRO EVANGELHOS"
A abertura dos trabalhos foi na sexta-feira dia 17, às 18hs, no Teatro Bezerra
de Menezes, na sede do Grupo Espírita Regeneração (RJ), e propiciou a todos uma
noite repleta de fraternidade, alegria e espiritualidade.
Nosso irmão Almir foi o "mestre de cerimônias" e fez a saudação inicial ao público, chamando em seguida ao palco o coral
de nossa CASA, que encantou a todos com
a apresentação da harmoniosa melodia do
"Hino a Bezerra de Menezes" e de outras
canções - algumas em latim! - que sensibilizaram o público e prepararam o ambiente
para a primeira Conferência da noite, do
nosso querido e sempre bem-humorado
Ariston Santana Teles, em torno do tema
"Jesus, Supremo Modelo da Humanidade".
Já no primeiro intervalo, uma surpresa
realmente especial: o lançamento da obra
"Paulo e Herodes - A Palavra Vibrante de
Newton Boechat", do nosso prezado Jorge
Damas Martins, acompanhado desta vez,
na publicação deste novo trabalho, de seu
filho - Pedro Silveira Martins, de apenas
25 anos. Para os que conhecem Pedro e
sua dedicação no estudo da Doutrina, bem
como sua simplicidade e camaradagem
natural, foi uma alegria vê-lo ali no palco, autografando suas primeiras páginas,
"derretendo" o coração do pai coruja, visivelmente emocionado...
Deve ter sido difícil para o Jorge recuperar o fôlego para encerrar as atividades da
noite com a palestra "Kardec, Roustaing
e Bezerra", tema desta sétima edição do
Congresso Roustaing.
Jorge apresentou, então, um rápido painel sobre a história de Roustaing e de Emilie Collignon, respectivamente organizador
e médium da obra "Os Quatro Evangelhos",
destacando ainda a relação visceral desta
obra com a própria história da doutrina no
Brasil, na "Pátria do Evangelho". Concluiu
sua exposição contando a todos a história
peculiar do estatuto do Grupo Espírita Regeneração (Vide a respeito a obra "Ponte
Evangélica", de Jorge Damas Martins, com
download gratuito no site de nossa CASA
- www.crbbm.org.br), nosso anfitrião no
evento, e que completa este ano 120 anos
de existência - foi fundado pelo Dr. Bezerra de Menezes ainda encarnado.
A programação do primeiro dia foi encerrada com uma prece do admirável Luiz
Carlos de Carvalho, do "Estudantes da
Verdade, de Volta Redonda (RJ), que sediou o quarto Congresso Roustaing.
Mal podíamos imaginar que aquela noite
repleta de alegria, fraternidade e espiritualidade era apenas o prenúncio do um sábado realmente especial...

***

O coral da CASA cantou e encantou a todos

UM SÁBADO INESQUECÍVEL
Manhã de sábado. O outono carioca recebeu aos participantes do VII Congresso
Roustaing com temperatura amena e um
lindo dia de sol, brilhando num imenso e
límpido céu azul...
A recepção ao público foi feita com uma
breve apresentação musical dos confrades
Wander El-Aowar e Maria Helena, ambos
da "Aliança da Fraternidade".
A alteração da programação inicialmente prevista, em função de um contratempo
do prezado Sérgio Thiesen, encarregado
de abrir os trabalhados do dia, por razões
profissionais, acabou antecipando a apresentação sempre aguardada do confrade
Gilberto Perez Cardoso, com o tema "A Medicina e a Doença na Obra de Roustaing".
O novo arranjo, no entanto, preparou
uma sequência de palestras impressionante que, num crescente de complexidade,
despertou em todos a percepção das correlações existentes entre a obra "Os Quatro Evangelhos" e algumas das conquistas
mais importantes da vanguarda da ciência
na segunda metade do século XX e no inicio do XXI, principalmente na área da Física Quântica.
Gilberto é médico e professor, e foi com
uma apresentação serena, pausada, feita
com muita didática e oferecendo ao público a conceituação necessária para melhor
entendimento do magnetismo, dos fluidos
e dos corpos físicos e espirituais que discorreu sobre "A Medicina e a Doença na
Obra de Roustaing", preparando a todos,

sem o saber, para todo um aprofundamento em torno das materializações e do
corpo fluídico de Jesus à luz da chamada
Nova Ciência que viria nas Conferências
seguintes...
Sérgio Thiesen, filho do ex-presidente da
FEB, Francisco Thiesen, deu continuidade
ao trabalho de Gilberto, aproveitando os
fundamentos já estabelecidos e aprofundando o estudo das materializações na palestra "O Filho do Homem - Aspecto da Física Moderna na Materialização de Jesus".
O que se viu então foi realmente surpreendente. Pouco a pouco Sérgio explicou
com didatismo aspectos da Física Quântica que normalmente fogem completamente ao conhecimento de todos nós, leigos
no assunto (Sérgio é Físico e Médico), trazendo à lume inclusive conquistas bem recentes, como as decorrentes do funcionamento do imenso acelerador de partículas
instalado na Suiça.
Ao longo de sua exposição, Sérgio demonstrou como essas novas conquistas da
Ciência se relacionam com a nossa Doutrina e explicam, sob diversos aspectos, a
tão debatida questão do Corpo Fluídico de
Jesus, confirmando item a item todos os
principais ensinamentos sobre o tema trazidos em "Os Quatro Evangelhos" de Jean
Baptiste Roustaing.
Poucas vezes a frase inesquecível do
Codificador, citada sempre no cabeçalho
de "O Cristão Espírita" - "Fé inabalável só
o é a que pode enfrentar frente a frente a

"É um livro precioso e sagrado, o de Roustaing" - Bezerra de Menezes
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razão, em todas as épocas da Humanidade" - se mostrou tão atual e apropriada...
O intervalo de almoço foi necessário
para que todos recuperassem o fôlego!
Após a pausa, a continuidade dos trabalhos se deu com a Conferência do confrade Maurício Neiva Crispin, de Brasília, com
o tema "Os Fluidos, a Cura Magnética e a
Homeopatia". Com a palavra empolgada e
bem humorada de sempre, nosso prezado Maurício conseguiu "levantar o público"
apesar do horário pós-almoço e da complexidade dos assuntos abordados, visto
que deu continuidade aos conceitos apresentados por Gilberto e Sérgio, nas palestras anteriores, e prosseguiu na correlação
entre as conquistas desta nossa ciência
do século XXI e as revelações obitidas por
Kardec e Roustaing ainda em pleno século
XIX.
Quatro e trinta... estávamos então nos
aproximando da última etapa do evento,
a palestra do nosso confrade e colaborador aqui da CASA, Julio Damasceno, fazer
a última conferência do dia, com o título
"O Dom de Deus - Estudo Comparado de
"O Livro dos Médiuns", de Allan Kardec,
com "Os Quatro Evangelhos", de Roustaing
(vide página 04).
Júlio apresentou ao público um novo livro editado pela CASA, exatamente com
este título, que logo em seguida teve seus
exemplares ofertados aos presentes com
uma lembrança do VII Congresso Roustaing, gratuitamente.
Dezoito horas. Palestra do Julio encerrada, livros distribuídos. A fim de preparar o
ambiente para a prece final, Almir convida
ao palco a cantora Anastasha Meckema,
surpreendendo ao público com esta presença não anunciada na agenda do evento.
Anastashia sobre ao palco com palavras
atenciosas e simpáticas a todos. Começa
a cantar.
Uma voz firme e simultaneamente doce,
de alta espiritualidade, invade o salão. A
sensação que contagiou a todos é a de-

que haviam aberto as portas do céu, e daqui de baixo era possível ouvir o que lá se
cantava...A jovem Anastasha emocionou a
todos com seu talento e sensibilidade, preparando a todos para a prece final, feita
pelo próprio Jorge, através da Ave-Maria,
tão cara ao nosso Patrono, Bezerra de Menezes.
O VIII Congresso Roustaing será em
2012, em Brasília. Uma caravana de luz
e amizade corre a imensidão deste país,
levando a todos o convite para revivermos em pleno século XXI o Cristianismo
do Cristo, através das obras de Kardec e
Roustaing. Muita paz!

O VII CONGRESSO ROUSTAING EM FOTOS

O VII CONGRESSO ROUSTAING FOI
CONDUZIDO SOB A FIRME APRESENTAÇÃO DO NOSSO CONFRADE ALMIR

A DUPLA DE CANTORES WALTER E MARIA
HELENA TROUXE A TODOS, MOMENTOS DE
ELEVAÇÃO, PELAS VOZES HARMONIOSAS E
MÚSICAS BEM INSPIRADAS

ABERTURA DO CONGRESSO, NA SEXTA-FEIRA COM A PALESTRA DO ARISTON, COM O TEMA: "JESUS SUPREMO
MODELO DA HUMANIDADE".

JORGE DAMAS APRESENTA SEU FILHO PEDRO E O EDITOR DO LIVRO "PAULO E HERODES". EM SEGUIDA PROFERE A PALESTRA: "KARDEC, ROUSTAING E BEZERRA".
EFICIENTEMENTE ATUALIZADA NA CIÊNCIA DE NOSSOS DIAS.

COM EXCEPCIONAL DITÁTICA GILBERTO DESENVOLVE TEMA MUITO
TÉCNICO: "A MEDICINA E A DOENÇA
NA OBRA DE ROUSTAING".

SERGIO THIESEN, MÉDICO E FÍSICO,
FALOU COM EXTREMA CLAREZA SOBRE A
CORPORIFICAÇÃO DO CRISTO NO TEMA:
"O FILHO DO HOMEM - ASPECTOS DA
FÍSICA MODERNA NA MATERIALIZAÇÃO
DE JESUS".

NOSSO CONFRADE JULIO DAMASCENO PROFERINDO A CONFERÊNCIA DE
ENCERRAMENTO. "O DOM DE DEUS"

AO LADO DO JORGE DAMAS O NOSSO CONFRADE WALTER, PRESIDENTE DO GRUPO
REGENERAÇÃO, CASA DE BENEFICIOS
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O VII CONGRESSO ROUSTAING EM FOTOS (cont.)

VISTA PARCIAL DO
PÚBLICO QUE LOTOU O
AUDITÓRIO DO GRUPO
REGENERAÇÃO

AO FINAL DO EVENTO,
JULIO REUNIU OS
PRESIDENTES DAS CASAS
DE BENEFICIOS QUE TÊM A
REGÊNCIA PATRONAL DO
VENERÁVEL ESPÍRITO
BEZERRA DE MENEZES

A TÔNICA AO FINAL DO CONGRESSO EVIDENCIOU A RELAÇÃO:

"OS QUATRO EVANGELHOS" E A VANGUARDA
DA CIÊNCIA NO SÉCULO XXI

CRBBM LANÇA NOVA PUBLICAÇÃO
NO VII CONGRESSO ROUSTAING
“É um trabalho considerável e que tem, para os Espíritas, o mérito de não estar, em nenhum
ponto, em contradição com a doutrina ensinada pelo Livro dos Espíritos e o dos Médiuns. As partes
correspondentes às que tratamos no Evangelho Segundo o Espiritismo o são em sentido análogo”.
(Allan Kardec, sobre a obra “Os Quatro Evangelhos”, Revista Espírita, Junho de 1866)
Concluímos com este volume uma série de três
trabalhos inspirados no que foi dito pelo insígne Codificador, Allan Kardec, no primeiro parágrafo de seu
comentário sobre a obra “Os Quatro Evangelhos”,
de Jean Baptiste Roustaing, em junho de 1866, reproduzido acima. O primeiro volume, “Em Verdade
vos Digo” (2008), trouxe a correlação moral entre
“O Evangelho Segundo o Espiritismo” e a obra do
Apóstolo de Bordeaux; o segundo, “Examinai Tudo”,
evidenciou a relação de complementariedade conceitual existente entre “Os Quatro Evangelhos” e “O
Livro dos Espíritos” e, agora, encerrando esta série,
temos “O Dom de Deus”, focando desta vez o estudo da mediunidade e da variedade de fenômenos
espíritas presentes nos Evangelhos, à luz da obra
de Roustaing e Collignon e “O Livro dos Médiuns”.
Esperamos que “O Dom de Deus” seja útil tanto para
os interessados no aprofundamento do estudo dos
Evangelhos quanto para os que se dedicam mais à
análise da fenomenologia mediúnica. Em suas páginas, temos uma boa seleção dos chamados “milagres” explicados, um a um, simultaneamente pelo
Codificador, em “O Livro dos Médiuns”, e pelos espíritos autores de “Os Quatro Evangelhos”, dispostas
sempre lado a lado, assim como fizemos nos volumes anteriores, resultando numa combinação rica
de ensinos, tanto sobre a teoria dos diversos tipos
de fenômenos quanto sobre a explicação de cada
episódio em particular.
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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.

Download gratuito no site
www.crbbm.org.br
Solicitações de exemplares por
email: crbbm@hotmail.com

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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