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

O SAL DA TERRA

ARMANDA PEREIRA DA SILVA
DO PORTO (PORTUGAL) EM 24/11/1908 AO RIO DE JANEIRO EM 08/09/2000
Filha de Armando Pereira da Silva com Ana
Correia da Silva, teve dois irmãos : A1exandre e
Antônio. Sua educação iniciou-se em Portugal,
em colégio de freiras, onde foi interna. Veio
para o Brasil com 12 anos de idade. Muito
estudiosa, diplomou-se em letras, dominando
bem o inglês e francês. Cursou a antiga Escola
Nacional de Música, hoje UFRJ, formando-se
em piano e canto orfeônico com o Maestro
Villa Lobos.
Mas o destino reservava-lhe provas duras ... A
forja do sacrifício pessoal e da resignação
faziam parte do complemento de sua educação
para a futura missão. Sua mãe contrai cruel doença que produz
paralisia progressiva. A jovem e promissora Armanda abandona
todos os projetos pessoais, inclusive o noivado, para dedicar-se-lhe
integralmente. Assim o fez por várias décadas.
Nos últimos anos de vida sua progenitora só movimentava os olhos.
A esta altura, Armanda, já de muito,procurara ajuda, consolo e até
retempero de forças na doutrina espírita, freqüentando sessões
em um centro no Estácio e, as muitas horas à cabeceira do leito
de sua mãe eram preenchidas com o formidável manancial da
literatura espírita, reconfortando-as e, melhor ainda, iluminando-as.
As dificuldades iam pouco a pouco aumentando, embora não lhe
fa ltassem recursos financeiros, mas esvasiava - se a cooperação
humana . Primeiro, seu padrasto adoece, depois, o casamento dos
irmãos, coincidindo com os de outros colaboradores, impedindo-a
de ter alguns momentos para frequentar as reuniões espíritas . A
solução foi procurar um centro mais próximo de sua residência,
no bairro de Botafogo. Corria o ano de 1963 e, assim, Armanda
chegou à CRBBM.
Tão logo sua mãe desencarna, Armanda entrosa-se com o grupo
regido, com entusiasmo, pela liderança de Azamôr Serrão, que já
está quase cégo e, por isso, estudando braile no Instituto Beijamim
Constant. Armanda dispõe-se a acompanhá-lo no estudo da escrita
de cégos, logo tornando-se mestra no ensino da matéria, surgindo,
desta maneira, a idéia da Casa formar um grupo de tradutores de
livros em braile. Tarefa que Armanda desenpenhou com extrema
dedicação. Veio para ficar.
É sempre a mesma história: As pessoas que mais anseiam o
poder e o comando são, exatamente, as que se mostram mais
despreparadas para o seu exercício. As que não o esperam, ou
que não se julgam preparadas, quase sempre surpreendem
com exemplos de vida, onde humildade, autodisciplina e
perseverança compensam, sobejamente, qualquer limitação
por inexperiência ou despreparo.
Nossa irmã Armanda fazia - e ainda faz! - parte, certamente, do
segundo grupo. Logo em seguida à desencarnação de nosso fundador
e Orientador Geral, Azamor Serrão,em 1969, viu-se guindada à
condição de Orientadora da CRBBM para sua surpresa e - por que
não dizer? - verdadeiro desespero! Tinha então 62 anos! Foram dias
• e dias de aflição, de receio de não corresponder às expectativas de
todos, de comprometer os destinos da Casa .. .
Como a missão lhe havia sido conferida por Bezerra de Menezes
(Espírito) e pelo próprio Azamor, juntos, decidiu afina l aceitar
o pesado fardo .. .
DO INIMIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR
AO CONTATO DO PERDÃO
TODA PEDRA VIRA FLOR.
(SIMACO DA COSTA)

A CARIDADE ONDE SERVE
NÃO ESPERA VOZ NEM VEZ,
NUNCA FALA DE ONDE VEM,
NEM SE REPORTA AO QUE SE FEZ.
(PEDRO SILVA/ CHICO XAVIER)

Os anos seguintes foram testemunhas de uma verdadeira revolução
pessoal. Aquela senhora tímida, solteira, que tinha vivido sempre
em prol do lar, que tinha consum ido anos e anos de sua vida
cu idando da mãe doente, via-se agora à frente de um centro espírita
com quase 50 médiuns - hoje, são 150 - , contas, pagamentos
e toda a sorte de providências que a gestão de uma casa como
essa costuma solicitar.
Na tentativa de fazer bem, de acertar sempre, avançava sempre
nas horas, estendendo o dia ao limite das forças físicas. Acordava
sempre cêdo, em torno das 5 horas da manhã, trabalhando
afanosamente até às 23 horas ou mesmo virando noites, quando
julgava necessário, "para botar o trabalho em dia"!
Adotou a disciplina como bandeira. A insegurança e o medo de
errar pa reciam-lhe espinhos permanentemente inscrustados na pele
... Na dúvida, procurava manter sempre tudo exatamente como
havia recebido, preservando assim com zêlo férreo as atividades,
os horários e a cu ltura interna da Casa, mesmo que a preço da
incompreensão e da crítica dos arautos dos "novos tempos".
Quem a via sempre ali, no posto, rígida, forte, "dura", jamais
poderia adivinhar o coração puro e a alma grandiosa que habitavam
aquele corpo tão peq ueno e delicado. Mais recentemente, aprendeu
a língua internacional - o Esperanto - com mais de 80 anos
de idade, passando então a lecioná-lo semanalmente para um
grupo de alunos.
No último dia 08 de setembro, nossa irmã se foi. O corpo, cansado,
não suportou mais
a energia intensa
desse espírito tão
corajoso,
tão
digno, tão operoso.
Que
o nosso
querido Bezerra
de Menezes possa
tê-la recebido, no
plano espiritual,
nos seus braços
generosos. É o
nosso
desejo,
fazendo
votos,
também, para que
ela prossiga, firme
e alegre, em sua
nova
etapa,
aproveitando
o
gozo de uma consciência tranqüila
e de uma vida bem
vivida.
Armanda Pereira
da Si lva foi, é e
será sempre entre
nós ... verdadeiro
SAL DA TERRA.

Foto de seu aniversário aos 90 anos.
EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO
( AZAMÔR SERRÃO)

VISITE NOSSA PÁGINA NA INTERNET.
http:/ /www.casarecupbenbm.org.br
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EVIRANDO O BAU

REFLEXÕES EM
NOITE DE NATAL
Pietro Ubaldi
Cêrca de dez horas da noite,
havia-me retirado para meu
quarto, quando surgiu em mim,
de improviso, a idéia que esta
era a noite de Natal de 1963 ...
... Faz hoje dez anos que
escrevi a ultima, e também 33
anos da 1ª Mensagem de Natal.
Releio-a comovido. Estava
então no começo do longo
caminho. Agora estou no Final.
Ao cumprir-se o próximo decênio não estarei mais sôbre a
Terra.
.. .Foi a 4 de setembro último
que, 33 anos depois de iniciada
a missão, por impulso espontâneo, comecei meu 21° volume:
"UM DESTINO SEGUINDO A
CRISTO". Neste livro olho para
trás, passando em revista
minha vida e seu conteúdo,
para compeender-lhe o significado, agora que me dirijo para
seu termo.
Fui tantas vêzes condenado
e, sem merecê- lo , também
exaltado, que é difícil chegar a
um julgamento, baseando-me
nas opiniões dos homens. Por
isso, confio - me a Cristo, o
grande Amigo que nunca me
deixou, para que Ele julgue.Sei
que o caminho foi muito longo,
muito fatigante, muito doloroso, e que estou muito cansa do . Mas pecorri-o junto
d'Ele e sei que n'Ele repousarei, no fim. Que mais posso
desejar? ... O que diz e dirá o
mundo é para mim um ruído
que sinto cada vez mais distante e que brevemente não
ouvirei mais.
... Tentei atuar de um modo
que se julga loucura, isto é,
viver o Evangelho, tomando
Cristo a sério. O mundo, salvo
poucas exceções, não compreendeu nada. Tais experiências
pareceria que não fôssem
nem sequer concebíveis. Mas
Cristo viu, e isso me basta. O
que foi feito, ninguém poderá
apaga-lo. As contas agora
são entre mim e Deus. E isso
sucederá por si só, quando
morrer...
Nesta noite santa, no silêncio
dêsse Brasil imenso, vejo surgir

ante mim a figura do Cristo,
como me apareceu na Itália,
há 33 anos, quando escrevi
a 1a mensagem no Natal de
1931.
Sinto que Êle se aproxima
cada dia mais, que O perceberei sempre melhor e mais
vizinho, que O verei na hora
da morte . Todos sabemos
que perante a morte, não " e
passivei mentir, porque nesse
momento os enganos.da vida
já não servem mais . Sinto
que naquela hora, Cristo me
espera, para levar-me na
Sua paz.
{Extraído da página NOITE
DE NATAL, publicada na revista
SABEDORIA - NOV- DEZ. 1964}

COMECE DO
COMEÇO
BÊ-A-BÁ DO ESPIRITISMO {X}

PONTOS FUNDAMENTAIS
DO ENSINO ESPÍRITA
CONCLUSÃO (II)
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MEDIUNS - O QUE A CIENCIA JA COMPROVOU
Face ao interesse de alguns leitores sobre o tema abordado em números
anteriores, julgamos oportuno transcrever o artigo publicado no Reformador
de maio de 1970, de autoria de Hermínio C. Miranda, conceituado escritor
e conferencista espírita. Ei-lo:
"O Dr. Cornelius Horace Traeger, de Nova York, realizou teste notáveis
com a conhecida médium americana Eileen Garret, que também preside
a "Parapsychology Foundation". Consistiu o trabalho em pesquisar a
médium tanto no seu estado normal de lucidez e consciência , quanto nos
momentos em que os espíritos se utilizavam das suas faculdades ou, em
linguagem espírita, quando se achavam incorporados. Os resultados foram
surpreendentes . Por exemplo: o tempo de coagulação do sangue foi de
três minutos para a senhora Garret , um minuto e meio quando se achava
sob a influência de um espírito chamado Abdul Latif, e 33 segundos para
o espírito Uvani. A pulsação resultou 70 para a Sra. Garret em estado
normal, 85 para Uvani e 110 a 115 para Latif. Houve ainda alteração
na proporção dos corpúsculos sanguíneos e na composição química do
sangue para cada Espírito. No caso de Latif, verificou-se alta percentagem
de açúcar e elevada pressão arteria l. Abdul Latif, que disse ter sido
um médico persa, desencarnado há setecentos anos ( séc XII), poderia
assim submeter-se, como qualquer de nós, às modernas técnicas de
pesquisas laboratoriais através do corpo da Sra. Garret. Também foram
feitos eletrocardiogramas que, exibidos ao Dr. Lewie, um especialista
do Rockfeller Institute, levaram esse médico a declarar que não achava
possível "que os três gráficos fossem da mesma pessoa, tal a amplitude
de va riação entre eles".
As drogas injetadas ou ingeridas provocaram igualmente reações diferentes
e muito definidas. A adrenalina, por exemplo, que a Sra. Garret absorve em
quantidades bem ponderáveis, sem dano algum, provocou forte reação em
Uvani, como na pessoa que a toma pela primeira vez. A resposta de Latif foi
violenta. Já a atropina produziu efeito estimulante e desprezível em Uvani, ao
passo que na Sra .Garret a droga provocou as reações usuais.
Destaca ainda Hermínio que " essas experiências foram fe itas mediante
acordo prévio, no qual chegaram a um perfeito acordo, do lado de cá da
vida, o médico e a médium, e do lado de lá, os dois espíritos mencionados,
que se prestaram de bom grado aos testes".
Nos artigos anteriores o tema foi abordado com base nas informações
recebidas por via mediúnica, onde os espíritos relataram a intimidade
do processo no perispírito e as reações comumente observadas nos
médiuns.
A pesquisa aqui apresentada confirma aquelas informações, com a
chancela de pesquisadores idôneos e isentos, incentivando-nos a prosseguir
no estudo da mediunidade "para que se desvende aos nossos olhos
toda a profundeza de suas possibilidades, pois é o instrumento divino
para o intercâmbio entre os dois planos para que eles se entendam , se
apoiem mutuamente e se ajustem, para que, do entendimento, resulte a
compreensão e a paz entre os homens".

.

A morte não existe,nascer
é o mesmo que reen carn ar
e morrer é como abandonar
velha roupa que não serve
mais para uso . Ora, se a
vida continua e, como ficou
demonstrado, os atos nela
praticados têm relação direta
com o futuro do espírito,
o espírita não pode deixar
reger-se unicamente por objetivos e interesses imediatos da
matéria. Na espiritualidade,
a Pátria do espírito, cada
um viverá de acordo com
o que aprendeu e com o
que fez na Terra. Segundo
o principio da reencarnação,
O NATAL QUE
o retorno ao mundo físico
Que o homem siga
também é marcado pelo atos
Passados 2000 anos, muitos perguntam ainda: Que é o Bem?
do passado . Portanto, será
Socorrendo-nos do "Aurélio" temos: "Qualidade atribuída a ações e a ob,
sempre prudente estar atento
Temos
que voltar ao mestre da lingua para perguntar sobre a palavra n
a esta pespectiva, ilustrada
de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pess
sábiamente na sentença do
Verifica-se uma definição do Bem, no sentido relativo,porque expressa
Cristo "A cada um segundo as e circunscritas. Regras consideradas como válidas enquanto oportunas.
suas obras".
O Bem no sentido absoluto é a Vontade de Deus, contida em regras
O espíritismo revela ser pouco a pouco.
o Cristo o governador espiQUAL SERIA A VONTADE DE DEUS?
( Aí entra JESI
ritual da Terra. Jesus, sua "Uno com o Pai", sua mensagem supera o relativo humano, para exprimi
O Bem é sintetizado magistalmente e em poucas palavras, mas definitiv,
personificação humana,
o modelo para a huma- "Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fa.
nidade. A moral do Cristo,
Esperamos sempre pelo Natal como uma pausa de esperança e p,
contida no Evangelho, é o Jesus ainda espera por um Natal definitivo:
roteiro para a evolução segura
O nascimento do Bem em nosso coração, quando nos dispusermo
de todos os homens, a solu(Sinopse de página do RICHARD SIMONETTI publicada no REFOR~
ção para seus problem as,
libertando-os do estágio de
expiação carmica .

J

Arte Espírita
Final 2000
Quantos aniversariantes neste último trimestre de 2000!
Como não falar do nosso Mestre amado, que completa 2000 anos no dia
de natal? Ou do Consolador Prometido, cuja lembrança nos acompanha
através do ano, a quem homenageamos em outubro. Mesmo mês de
nascimento e desencarne da nossa abnegada Benfeitora Irma da Castro, a
nossa querida Meimei. Mas porque essa coluna é sobre "Arte Espírita",
iremos homenageá-los através dos livros. Parabéns aos aniversariantes!
Sobre a vida de Jesus vamos recomendar os seguintes livros: "Boa Nova",
de Francisco Cândido Xavier (Espírito Humberto de Campos), "Jesus Nem
Deus Nem Homem", de Guillon Ribeiro, "Jesus Perante a Cristandade", de
Frederico Pereira Júnior, "O Redentor", de Edgard Armond, e "A Vida de
Jesus", de Antônio Lima.
A respeito da vida de Allan Kardec vale a pena pesqu isar na coletânea de
três livros, "Allan Kardec", de Zeus Wantuil e Francisco Thiesen. Além
disso recomendamos o livro "Allan Kardec, Análise de Documento
Biográfico", de Jorge Damas Martins. O livro de Jorge Damas oferece uma
impressionante e incansável pesquisa sobre a vida de Allan Kardec e de
sua esposa Amélie Boudet, principalmente no que se refere à documentação
do casal.
Sugerimos ainda que os amigos da Casa leiam sobre a vida da nossa
querida Meimei na Espiritualidade. Leia sobre esse assunto no livro "Entre
a Terra e o Céu", de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz.
Nos capítulos 9 e 10 desta obra você lerá sobre o trabalho da nossa
Benfeitora no "Lar da Bênção". Mas não a procure pelo seu apelido, que
é conhecido de todos nós: na Espiritualidade Meimei atende pelo nome
de Biandina. Outro livro imperdível sobre a vida de Meimei é "Meimei Vida e Mensagem", de Arnaldo Rocha (seu marido quando encarnada)
e Wallace Leal Valentim Rodrigues. Além disso, procure os livros de
Meimei, todos livros maravilhosos e com mensagens de rara beleza.
Entre eles escolhemos "Palavras do Coração", "Evangelho em Casa",
"Pai Nosso" e "Amizade" .
E porque todo cuidado é pouco nesse período de festas em que mu itas
vezes os ânimos são exaltados, vale a pena ler a coletânea de orações do
livro "À Luz da Oração", de Francisco Cândido Xavier (Espíritos Diversos).
Tem muitas mensagens de Meimei, Emmanuel, Irmão X, André Luiz,
Anália Fraco e tantos outros irmãos abnegados. Feliz Natal, um próspero
ano novo e até o próximo milênio!

Sugestões da Biblioteca:
1) Antologia Mediúnica de Natal - Francisco Cândido
Xavier (Diversos Espíritos)
2) O Espírito Natalino - Rita Foelker
3) Três Espíritos no Natal - Charles Dicken
4) Levanta-te e Anda - Cenyra Pinto
5) A Veneranda Joanna de Angelis - Divaldo Pereira
Franco (Espírito Joanna de Ângelis).

JESUS ESPERA
a estrada do Bem.
ras humanas que lhe confere um carater moral. "
1oral: "Conjunto de regras de conduta consideradas como válidas, quer
oa determinada. "
a vontade do homem nas regras por êle instituída, portanto transitórias
no carater imutável e universal de Sua lei, que o homem apreende
JS}

- os desígnios divinos.
3mente no Capítulo 7, anotado por Mateus:

zeí-o assim também a eles."
'IZ,

em meio às atribulações da Terra.

s a cumprir a VONTADE DE DEUS.
1ADOR de dezembro 1993)

Você Sabia?
Pluralidade dos Mundos
Uma sonda espacial chega à Marte. Tira fotos. Examina amostras do
solo. Nenhum sinal de água. Nem de vida. Será? Ou será que pode
haver, lá ou em qualquer outro planeta, outro tipo de vida, apropriada
a outras condições ambientais, completamente distintas da nossa,
inclusive invisível aos nossos olhos, ou ainda não perceptível aos
nossos instrumentos? Pode ser. Estamos rodeados de Espíritos, o
tempo inteiro, e nenhum instrumento "high tech" parece notá-los,
assim como até o trabalho de Pasteur ninguém se dava conta da
multidão de micróbios que povoam o nosso dia a dia.
Kardec, Roustaing e Ubaldi falam da vida em outros planetas,
convidando-nos a uma reflexão sobre o tema.
Veja abaixo na série "LEIA MAIS".

LEIA MAIS KARDEC
55.São habitados todos os globos que se movem no espaço?
R. "Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro
em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens
que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a
este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e
vaidade! Julgam que só para eles Deus criou o universo".
56. É a mesma a constituição física dos diferentes globos?
R. "Não, de modo algum se assemelham".
57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos
mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres
que os habitam?
R. "Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos
para viver na água e os pássaros no ar. "
58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz
e calor, por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com
a aparência de uma estrela?
R. "Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol
e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos,
desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do
que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos
que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com
órgãos de confirmação idêntica a dos vossos."

LEIA MAIS ROUSTAING
"Tão impossível nos é dar-vos not ícia exata e completa de todos
os mundos, quanto o descrever-vos minuciosamente o infinito. O
que podeis saber e compreender é o que nos é possível e permitido
explicar-vos ... é que há as seguintes categorias de mundos:
Primitivos - saídos dos fluidos incandescentes, mundos onde se
elaboram as essências espirituais ali depositadas;
Ad-hoc - onde a essência espiritual, tendo transposto os reinos
mineral, vegetal e animal, é preparada para o estado espiritual;
Fluídicos - destinados à habitação de espíritos que, desde o estado
de infância e de instrução, nunca faliram;
Provas e expiações - destinados à habitação de espíritos falidos e,
como tais, sujeitos a encarnação humana;
Regeneradores - destinados a preparar os espíritos que faliram
e que ainda têm o que expiar, para saírem progressivamente do
período de materialidade.
Felizes - nesses o espírito só tem de progredir no bem, sem mais
ter que lutar contra o mal. Esses mundos, como os espíritos que os
habitam, se acham no princípio do período de semi-fluidez."
{Tomo IV,item 47)

LEIA MAIS UBALDI

"A razão pela qual apareceu a vida em vosso planeta e nos do
sistema solar é justamente porque este sistema é velho, como vimos.
Aqui a matéria está em sua última maturidade, está morrendo por
desagregação radioativa e a energia dirige-se decididamente para a
fase superior, alfa ." (G.S. cap. 38)
"A vida: panorama sem limites. Fi lha da energia onipresente, a
vida está em toda a parte no universo, nascida do mesmo princípio
universal e diferentemente desenvolvida, como resultante exata do
impulso determinante e das reações das forças ambientais.( ... ) Cada
planeta, cada sistema planetário, cada estrela está plena dela, nas
mais variadas formas, com meios e final idades diversíssimos.
Abandonai vosso piedoso antropomorfismo, que vos considera
centro do universo e únicos filhos de Deus; abri os braços de par em
par a todas as criaturas irmãs, afinai com elas vosso canto e vosso
trabalho de ascensão." (G.S., cap. 59)

JESUS É O. EXEMPLO "COMPREENDER
O VALOR
,
Os homens, em sua grande maioria, acusam
DO BEM E IMPORTANTE,
a violência, mas nada fazem para expulsar
as reações violentas dos seus atos. Empregam,
constantemente, violência nos seus julgamentos, MAS COLOCA-LO EM
nas suas palavras, esquecendo-se, apesar de se dizerem
cristãos, dos exemplos de mansuetude de Nosso Mestre
Jesus.
A maior culpa de termos o nosso planeta Terra repleto de
violência cabe a cada homem que não se compenetrou de
que o Evangelho de Jesus deve ser o roteiro dos nossos
dias. Se nos lembrarmos de cumprir o mandamento nele
contido de amar os inimigos, com toda certeza eliminaremos
o negativismo que campeia em nossos dias.
O problema do medo e da insegurança reside na falta de
compreensão de que o destino de qualquer espírito é evoluir
infinitamente para a perfeição.
A fim de que nossos passos sejam firmes e seguros, não
nos esqueçamos: JESUS É O EXEMPLO.
BEZERRA DE MENEZES

vossos-

,

CORAÇOES E
IMPRESCINDIVEL."
IGNÁCIO BITTENCOURT

(PSICOGRAFIA DE ADDE AGUIAR DE ALMEIDA NA CRBBM EM 26/01/83)

NO SOLO FÉRTIL DO OTIMISMO

,

FE CONSCIENTE
No trabalho verdadeiro do Cristo, importa considerar a
urgência de nossa transformação moral. Não mais podemos
deixar de mergulhar em nós mesmos para encontrarmos aí
o verdadeiro cristão: o "Fiho do Pai,"a essência divina que
busca, e encontrará a Luz.
É aí, no mergulho interior à Luz do Evangelho de Jesus,
que obteremos a força para o continuar de nossa jornada
evolutiva. Sem este procedimento, não poderemos, com
firmeza e profundidade, avançar.
Não tenhamos medo.
Confiemos em Deus que sempre nos ampara. Confiemos
em Cristo, que há séculos nos aguarda esperançoso. Confiem
nos guias espirituais, que afiançam a presente encarnação.
Confiemos em nós, filhos do Altíssimo, e que sua Luz divina
nos oriente e fortifique hoje e sempre.
UM SERVIDOR DA CASA
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Sorria sempre! Deus ama você. Manda a tristeza
embora. Construa para os outros e para si um
caminho de amor e alegria.
"A MENTE É A CONTRUTORA DA NOSSA VIDA, PORTANTO CADA UM É AQUILO QUE PENSA. PENSE
POSITIVO, SEJA OTIMISTA."

Segundo ANDRÉ LUIZ - A mente é o MUNDO MAIOR..
o grande mundo do espírito em verdade, é ela
que sente, que fala, que se emociona, que cria,
emoldurando o perispírito na atmosfera vibracional
do nível evolutivo do próprio espírito.
Em suma, trazemos o céu e o inferno dentro de nós
mesmos e agrupamo-nos atraídos pelo alimento
recíproco das afinidades que sustentamos.
Portanto, somos os únicos reponsáveis pelo quadro
favorável ou desfavorável de nossa vida. Não culpemos
a mais ninguem, da mesma forma que não devemos
pemanecer em eternas espectativas de ajuda.

CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS "BEZERRA DE
MENEZES"
Direção: Armanda Pereira da Silva
domjngos (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
~ ( p o r t ã o 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 Apoio a Família
2°s sábados (Dortão aberto às 18,00 e fechado às 18, 20 horas)Noite
da Saudade (homenagem aos irmãos que já estão no além)

NÃO DÊ A SEU FILHO
BRINQUEDOS DE
GUERRA

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

Jªs e s•s-fejraL(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
~ r_
a s_(portão aberto às 13,30 horas) Curso de Esperanto (portão
aberto às 19,30 e fechado às 20,20 horas)Desenvolvimento Mediúnico
&•s-feiras - tarde {portão aberto às 14,00 e fechado às 14,50
horas)Desenvolvimento Mediúnico
6•s·fejras - noite (portão aberto às 19,00 e fechado às 20,20
horas)Reunião doutrinária pública, com passes e Irradiações. Estudometódico da obra "O Livro dos Espíritos", de Allan Kardec.
Solicitamos às pessoas do sexo feminino evitarem trajes ousados,tai s
como: short ,frente única ,calças colantes e saias demasiadamente
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.

SE ANSIAMOS POR UMA ERA DE PAZ E FRATERNIDADE, LEMBREMO-NOS QUE NAS MÃOS DA CRIANÇA
DE HOJE ESTÁ O MUNDO DE AMANHÃ.

Colabore com as entidades de luz que desejam
recompor a maneira de pensar e agir do mundo, na
reconstrução de uma nova e sadia humanidade.

