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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

A 29 de Agosto de 1831 nascia no Ceará, na pequena Riacho de Sangue, Adolfo Bezerra de Menezes, Patrono
Espiritual de nossa Casa. Lá se vão 170 anos! Mas, como o Espírito é imortal, ele continua ao nosso lado, inspirandonos e amparando-nos no caminho do Bem. Ao Amigo Querido, o nosso imenso Obrigado!
*(Fonte: ..Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos", de Luciano Klein Filho, ed. CAPEMI)

A PALAVRA DE BEZERRA
Filhos queridos!
Que a paz do Cristo vos envolva e ampare
hoje e sempre.
Nestes dias tormentosos, grande é a vossa
responsabilidade na exemplificação do Evangelho
e das lições do Mestre amado. Fostes chamados à
seara para vos redimirdes, para servirdes de farol
na noite escura das almas sedentas de luz que
vagueiam sem rumo, perdidas nas tempestades
de suas ilusões e equivocadas em meio às ruínas
de seus sonhos imediatistas.
Muito caminhastes para chegardes até
aqui. Não retardeis a marcha, por invigilância ou
descuido de vossas ta'refas, pois aqui está a
sublime oportunidade de alcançardes a vossa
libertação das dores e sofrimentos.
Procurai pois, meus filhos, agir sempre com
o coração unido ao Cristo, interpretando sua
augusta vontade e estareis sempre fazendo a cura
de nossos irmãos, mais enfermos da alma do que
do corpo .

Procurai calar as vossas vozes íntimas,
que tentam vos remeter aos estágios de
inferioridade e erro, pois o eu menor sempre
deseja suprimir o Eu divino.
Calai, para melhor ouvirdes a voz do
Mestre convidando-vos a "dar de comer" aos
famintos e vossos corações vibrarão de paz e
felicidade indescritíveis.
Ao sinal das tempestades tenebrosas,
elevai os vossos pensamentos ao Alto e rogai ao
Mestre para que vos ajude a enfrentá-las com
coragem e fé e estejais certos de que aos céus
negros e ameaçadores suceder-se-á o sol radioso
de um novo dia de paz e realizações.
Que as bênçãos de Maria Santíssima vos
envolvam e vos fortaleçam os propósitos cristãos.
Paz em Jesus.
BEZERRA DE MENEZES
(Mens. recebida por Médium da Casa a xxxxxx)

SAL DA TERRA:
HOMENAGEM A NEWTON
BOECHAT

***
CIRURGIAS ESPIRITUAIS:
A SÉRIE CONTINUA COM
INFORMAÇÕES SOBRE A
FISIOLOGIA DO PERISPÍRITO

***
01 DE AGOSTO - DIA DA
DESENCARNAÇÃO DE AZAMÔR
SERRÃO, FUNDADOR E
ORIENTADOR-GERAL DE NOSSA
CASA!
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A CIRURGIA ESPIRITUAL
Intimidade do Processo no Perispirito
(Continuação do número anterior)
O conhecimento da fisiologia do perispírito é de fundamental importância nestes trabalhos,
assunto que os "enfermeiros" têm que dominar por completo.

NEWTON BOECHAT
(25.07. 1928 a 22.08.1990)
Partiu para a pátria espiritual, em agosto
de 1990, este grande amigo de nossa Casa e em
particular de nosso fundador e orientador geral
Azamôr Serrão.
Newton Boechat nasceu na cidade de Apiacá,
no interior do Espírito Santo. Alfabetizou-se em
sua cidade, mas aos dez anos passou a estudar
em Santo Antônio de Pádua, no Estado do Rio de
Janeiro, onde concluiu o curso secundário.
A essa altura também iniciava-se sua
formação espírita, pois seu avô, Júlio Boechat,
era médium de cura e dirigente de reuniões
espíritas.
Aos 17 anos transferiu-se para Belo
Horizonte, para estudos superiores das línguas
neolatinas. Ao mesmo tempo permaneceu atuante
no Movimento Espírita Mineiro, logo iniciando
visitas constantes a Pedro Leopoldo, relacionandose com Chico Xavier e o Dr. Rômulo Joviano.
Nesta época, foi convidado pelo famoso
médium mineiro a falar nas reuniões públicas do
Centro Espírita Luiz Gonzaga, enquanto Chico
psicografava . Newton revezava-se neste mister
com Henrique Rodrigues, que veio a se tornar um
dos mais conceituados pesquisadores e
conferencista'S espíritas. Da mesma forma, quem
poderia afiançar que o jovem Newton tornar-seia um dos mais brilhantes, inspirados e produtivos
oradores? Só mesmo um médium seguro como
César Burnier o faria, como o fez, prevendo a
trajetória de Newton Boechat como excepcional
tribuno até mesmo além das fronteiras nacionais.
Realizou cerca de 7 mil palestras em todo
Brasil; na América do Sul fez conferências no
Paraguai, Uruguai e Argentina. Também na Europa,
na década de 70, falou em Portugal, Espanha,
Itália e França.

•

O Orientador Geral de nossa Casa, Azamôr
Serrão, era admirador empolgado do verbo
escorreito, da conceituação objetiva, imagens
vivas e profundas, carregadas de intensa força
magnética contidas nas palestras de Newton. Tanto
que, a seu convite, foram inúmeras as palestras
que deleitaram os freqüentadores da rua Dezenove
de Fevereiro e, por ocasião da inauguração de
nossa sede própria, em 29 de agosto de 1973, foi
ele o palestrante escolhido, proferindo o edificante
tema: "Aspectos da Crucificação e Ressurreição
de Jesus". Portanto, entre nós, Newton Boechat

é SAL DA TERRA!

Normalmente as vítimas de perturbação psíquica, por sintonia entre mentes e corações afins,
no que muitos rotulam de obsessão, contam com a colaboração especial de trabalhadores especializados
no desligamento destas correntes, providenciando o tratamento de ambos. Aqui consideramos obsessão,
para fins de tratamento, ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - , apenas os casos de
vinculação por dramas
do pretérito, onde a
inveja e da traição,
revolta, fruto do ódio, da
estabelece
laços
fluídicos poderosos de
difícil ruptura, só
possíveis
pelo
esclarecimento e perdão
da vítima de hoje e do
agressor. As ligações por
viciações mentais, por
afinidades
de
comportamento, como
de
vampirismo,
são
nos
casos
tratadas por meio de
fluidos aplicados nos
irmãos assim imantados
para que se dê o
desligamento.
Nas
Casas
espíritas em geral, as
falanges dos pretos
velhos e caboclos são
especializadas
no
manejo destes fluidos,
c o n h e c e n d o .___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ profundamente a sua
natureza, os efeitos e as
causas das doenças
psíquicas.
Esses
seareiros humildes do
Cristo buscam na natureza os fluidos que funcionarão como antídoto nestes casos, pois são de natureza
bastante densa e intimamente ligados aos fluidos planetários. Quando há sintonia de ambos e o
desejo de se renovarem no bem, o efeito é imediato, traduzindo-se em calma, sonolência, renovação
mental, busca de atitudes sadias e mudança imediata de rumo na vida, por parte do encarnado e do
desencarnado.
Assim, todos os que comparecem a uma Casa espírita são tratados. É lógico que os recursos
e os métodos variam, pois Jesus mesmo nos afirma que cada um recebe segundo suas obras. Quanto

mais evangelizada e cristã a Casa, maiores os créditos e a assistência do Alto.
Na ambientação da sala de passes, ou quando estes são aplicados na mesma sala de reuniões,
mas com mais ênfase quando são aplicados em sala específica, os recursos são de ordem mais complexa.
Ali o atendimento é mais profundo, pois os recursos fluídicos serão maiores e o teor vibratório
possibilitará ações mais pertinentes à cura.
Pacientes examinados no "periscópio", vamos chamar assim, que requerem assistência mais
urgente, mobilizam as equipes espirituais da sala de passes para a montagem dos aparelhos específicos.

Arte Espirita
"Ajudemos a criança! O berço é o ponto vivo
em que a educação começa a brilhar"
(Luz no Lar)
Neste número, em que comemoramos mais
um aniversário de Bezerra de Menezes, dedicamos
a coluna "Arte Espírita" às crianças e ao
adolescentes, que sempre foram uma grande
preocupação de nosso Patrono! Pais, não deixem
de evangelizar seus filhos, aos sábados, na Casa
de Bezerra!
Para as criancas recomendamos os livros de
Meimei "Evangelho em Casa", "Amizade" e
"Cartilha do Bem", todos psicografados por
Francisco Cândido Xavier, e que oferecem
mensagens belíssimas dessa iluminada irmã, que
tanto se dedica a esses pequeninos na
Espiritualidade. Outras boas dicas são "De Jesus
para as Crianças", de Frederico Pereira Júnior e
"O Evangelho da Meninada", de Eliseu Rigonatti.
Para os adolescentes recomendamos um
livro que é verdadeiramente excepçional:
"Adolescência e Vida", de Joanna de Angelis,
psicoprafado por Divaldo Pereira Franco. Numa
linguagem simples e acessível aos jovens, a autora
espiritual aborda os mais variados assuntos, entre
os quais a família, a sexualidade, as drogas, a

religião, os conflitos da adolescência, entre outros
assuntos.
·
E como a família é a base fundamental e de
sustentação das crianças e adolescentes,
recomendamos dois livros sobre esse tema: "SOS
Família", de Joanna de Ângelis, psicografado por
Divaldo Pereira Franco, e "Família", elaborado por
diversos espíritos e psicografado por Francisco
Cândido Xavier.
Lembramos a todos que a Biblioteca está
recebendo doação de livros espíritas voltados para
criancas e adolescentes. Só servem livros espíritas
e, no momento, só estamos aceitando livros para
crianças e adolescentes. A Biblioteca e seus leitores
agradecem!

DICAS DA BIBLIOTECA: LIVROS SOBRE BEZERRA
DE MENEZES
1) Bezerra de Menezes - Ontem e Hoje (Equipe da
FEB)
2) Lindos Casos de Bezerra de Menezes (Ramiro
Gama)
3) Vida e Obra de Bezerra de Menezes (Sylvio Brito
Soares)
4) Bezerra de Menezes (Canuto Abreu)
5) Bezerra de Menezes, O Médico dos Pobres
(Francisco Acquarone)
6) Apelos Cristãos (Francisco Cândido Xavier
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VOCÊ SABIA?
A Vida e a Morte

É uma pena que em plena alvorada do
Século XXI a sociedade ocidental conheça ainda
tão pouco sobre um fenômeno tão natural e
corriqueiro quanto a morte. Prova disto são os
cemitérios lotados, nos dias de finados. Presos
ainda aos laços da matéria, deixamo-nos atrair
pelos despojos deixados por nossos entes
queridos, quando estes muitas vezes estão ao
nosso lado, derramando igualmente lágrimas de
saudade e aguardando, com serenidade, do outro
lado da vida, o momento do reencontro. A literatura
espírita é, por si só, um símbolo perfeito da
continuidade da vida. Depois de 1857, data da
publicação de "O Livro dos Espíritos", a morte
morreu...
Selecionamos, abaixo, alguns textos de
Kardec, Roustaing e Ubaldi, sobre o assunto, na
expectativa de, assim fazendo, contribuir em
modesta medida para o esclarecimento geral e o
consolo de pais, mães, cônjuges e filhos que,
neste momento, se defrontem com a aparente
perda de entes queridos ...

LEIA MAIS
KARDEC

"Se a natureza conserva uma indiferença suprema
diante da morte, é porque esta nada destrói
substancialmente, tanto assim que, apesar das
contínuas mortes, a vida prossegue triunfante:
nada é destruído, nem como matéria nem como
espírito."

68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos?
R. "Esgotamento dos órgãos".

a) Poder-se-ia comparar a morte à cessação do
movimento de uma máquina desorganizada?

***

R. "Sim; se a máquina está mal montada, cessa
o movimento; se o corpo está enfermo, a vida
se extingue."

69. Por que é que uma lesão do coração mais
depressa causa a morte do que as de outros
órgãos?
R. "O coração é a máqui na da vida, não é,
porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a
morte. Ele não passa de uma das peças
essenciais."

70. Que é feito da matéria e do princípio vital
dos seres orgânicos, quando estes morrem?
R. "A matéria inerte se decompõe e vai formar
novos organismos. O princípio vital volta à
massa donde saiu."
(Fonte: "O Livro dos Espíritos")

"Não espere a morte para solucionar as
questões da vida, nem alegue
enfermidade ou velhice para desistir
de aprender, porque estamos
excessivamente distantes do Céu. A
sepultura não é uma 'cigana, cheia de
promessas miraculosas, e sim uma
porta mais larga de acesso à nossa
própria consciência."

LEIA MAIS
UBALDI

LEIA MAIS
ROUSTAING
"A duração da vida se regula pelo princípio
que liga o espírito ao corpo. O cordão fluídico de
que se vos tem falado é a mola que põe em
movimento o mecanismo corporal. Determinada
é a duração dessa mola, mas dentro de uma
amplitude que não podeis compreender e que não
se mede pelos minutos da vossa pêndula. Extensão
mais ou menos longa vos é dada, de acordo com a
maneira por que dela fizerdes uso. É como um
pedaço de borracha que se pode esticar até certo
ponto, conforme a maior ou menor força, a maior
ou menor destreza que se empregue.
(

...)

A duração do homem tem um limite natural,
determinado, no curso regular da existência, pelas
leis imutáveis da natureza, pela ação e aplicação
dessas leis .. . Aí, nesse limite natural, é que está
o momento irrevogável do fim humano, fim contra
o qual o livre arbítrio do homem nada pode, no
sentido de prolongar além dele a duração do
corpo. "

A morte não prejudica, absolutamente, o princípio
da vida, que permanece intacto e até
continuadamente rejuvenescido com esse renovarse constante através dela. Se a natureza não teme
nem evita a morte, porque ela é condição de vida,
com isso, nada se desperdiça em sua estrita
economia. A natureza sabe que a substância é
indestrutível e nada pode se perder, nem como
quantidade, nem como qualidade. Sabe que tudo
ressurge da morte: ressurge o corpo no ciclo das
trocas orgânicas, ressurge o espírito no
psiquismo.
("A Grande Síntese", cap. 74)

À MARIA
Eis-nos, Senhora, a pobre caravana,
Em fervorosas súplicas, reunida,
Implorando a piedade, a paz e a vida,
Da vossa caridade soberana.
Fortalecei-nos a alma dolorida
Na redenção da iniqüidade humana,
Com o bálsamo da crença que promana
Das luzes da bondade esclarecida.
Providência de todos os aflitos,
Ouvi dos Céus, ditosos e infinitos,
Nossas sinceras preces ao Senhor...

Que a nossa caravana da Verdade
Colabore no Bem da Humanidade
André Luiz • Agenda Cristã • Psicog. F. C. Xavier
Neste Banquete místico do amor.
(Bittencourt Sampaio - Parnaso de Além
(Tomo IV- Quinto Mandamento)
Túmulo, psicog. F.C.Xavier)
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A PALAVRA DE AZAMÔR
Difícil é entender a alma das criaturas.
Aturdidas pelos ambientes da Terra com que se
cercam,
deixam
aflorar os sentimentos
menores e infelizes que
geram incompreensão
até
mesmo
e
desarmonia. O orgulho
e a vaidade têm lugar
de destaque assim
como a intolerância, a
impaciência,
a
arrogância e o ciume.
Tentando autoexaminar-se, nenhum
filho da Terra admitirá
essas fraquezas, já que
são sentimentos sutis,
impalpáveis, mas que
afloram com as formas
de expressar-se. Difícil
encontrar-se quem não
tem vaidade. Quase
contam-se nos dedos. A
inveja, então, é algo
abominado mas que,
infelizmente, reina em
muitos
corações.
Mariposas em busca da luz na qual acabam por
queimar-se, os seres humanos são, acima de tudo,
carentes de amor e necessitados de caridade. Essa
caridade deve ser manifesta através da
compreensão e do perdão.

Só perdoando poderemos compreender essas
criaturas que estão a nossa volta, com espinhos
prontos a fazer sangrar
os corações. O perdão
daqueles que praticam
a caridade com Jesus é
o melhor caminho para
entendimento.
o
Médiuns, que já têm
vossa
carga
de
sofrimento na cami nhada
escolh ida,
encontrarão a paz
abrindo os corações
com a sinceridade do
irmão que se despoja
de tudo para auxiliar
com o amor do Cristo.
Coragem, perseverança e fé na
caminhada. Superai os
obstáculos com paciência e orai, orai sempre,
pedindo forças ao Pai e
aos amigos espirituais
que não cessam de
socorrer-vos e amparar-vos. Estamos aqui
para isso, pois esse é o trabalho que o Pai nos
indica.
Caridade e amor, perdão e fé em Jesus
nosso Mestre. Estamos sempre ao vosso lado.
(Pág. recebida por médium da Casa em set/99)

Congresso Pietro Ubaldi

O CRISTÃO ESPÍRITA
Fundadores: Azamor Serrão e lndalício Mendes
Redator-Chefe (in memoriam): lndalício Mendes
Editores: Almir G.de Souza, Azamor Filho, Diógenes

Machado, João Marcos Weguelin, José Roberto Assad e
Julio Damasceno
Endereço: Rua Bambina, 128 • Botafogo - Rio de Janeiro
RJ · CEP 22510-000. Tel: 2266-2901 e 2266-6567
Projeto Gráfico: Aza3 Comunicação fr Design Ltda. Tel:
494-4213.
Matrícula: 2720/LB-03 Vara Reg. Público. Rio de JaneiroRJ Prot. 113964/-A de 30/05/74
Impressão: Gráfica Stamppa. R. João Santana, 44Ramos.Tel: 3867-2555

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 8,30 às 10,30hs)
Sábados - Manhã (portão aberto às 8,00 e fechado às

8,30hs) Escola de Evangelho para crianças de 04 a 11 anos
e Reunião com os pais - Núcleo de Apoio a Família.

Sábados - Tarde (portão aberto às 15 e fechado às

A sexta edição do Congresso Pietro
Ubaldi foi realizada este mês, em Belo
Horizonte, de 17 a 19, comemorando também
o aniversário de nascimento do grande
missionário italiano. Mais de quatrocentas
pessoas prestigiaram a intensa programação de
palestras, divididas entre os três dias do
evento.
Durante os trabalhos, muita paz, harmonia e um espírito de confraternização geral.
Ao final , uma surpresa: A próxima edição do
Congresso terá lugar no Rio de Janeiro,
exatamente em Agosto de 2002, contando com
a coordenação da Aliança da Fraternidade,
um dos grandes centros espíritas de nossa
cidade.Reservem já os seus lugares...

RESUMO BIOGRÁFICO

Às 20, 30h de 18 de agosto de 1886, nasceu

..

Pietro Ubaldi, em Foligno, pequena cidade
italiana, perto de Assis, na Úmbria.
Foi nessa região, impregnada de
espiritualidade de S. Francisco, que ele teve o
seu primeiro contato com este mundo, que logo
lhe pareceu estranho pelo jogo desesperado de
egoísmos que percebeu, ainda jovem, ser apenas
o fruto da ignorância das leis que regem a vida.
Essas leis, Ubaldi as procurou nos livros.
Logo descobriu, no entanto, quão pouco
eles forneciam da substância que procurava. A

escola secundária e a escola superior (formou-se
em Direito, na Univer-sidade de Roma) não lhe
trouxeram as respostas desejadas.
Começou, então, um período de intenso
sofrimento. Havia herdado de seu pai uma grande
fortuna, que não quis considerar como sua, por
não ter sido produto do seu esforço pessoal, e a
ela renunciou. Foi trabalhando modestamente,
como professor de inglês, nos confins da Sicília,
que Ubaldi encontrou solução para o seu sustento
mais conforme com os ditames de sua
consciência.
Em 1931, aos 45 anos, inicia seu
gigantesco trabalho. Sua inspiração atinge alturas
jamais sonhadas, dando explicação genérica,
sintética e profundíssima de toda a fenomenologia
universal, analisando, ao mesmo tempo, a sua
própria evolução e a de toda a humanidade,
através de 24 obras escritas, alcançando grande
repercussão no mundo todo, e principalmente no
Brasil - a "Pátria do Evangelho".
Assim, em 1951, Pietro Ubaldi, apóstolo
do Cristo, fez a sua primeira viagem ao Brasil,
convidado a proferir uma série de conferências
por todo o país. Finalmente, em dezembro de
1952 instala-se, definitivamente, em terras
brasileiras, vindo a escolher o seu domicílio em
S. Vicente, SP.
Ali desencarnou aos 30 minutos de 29 de
fevereiro de 1972, depois de concluir o seu último
livro: "Cristo".

15,30hs). - Escola de Evangelho para jovens de 12 a 18
anos e Reunião com os pais - Núcleo de Apoio a Família.
2°s Sábados - Manhã (portão aberto às 8,00 e fechado às
8,30hs) Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e
Allan Kardec.
2ºs Sábados - Noite (portão aberto às 18,00 e fechado às
18,30hs) Noite da Saudade (homenagem aos irmãos que já
estão no além).

3°s Sábados (portão aberto às 8,00 e fechado às 8,30hs)
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 19,30 e fechado às 20,20 hs)

Desenvolvimento Mediúnico.
6ªs feiras-Tarde (portão aberto às 14,30 e fechado às
14,50hs). Desenvolvimento Mediúnico.
6ªs feiras - Noite (portão aberto às 19,30 e fechado às

20,20hs) Reunião doutrinária pública, com passes e
irradiações. Estudo metódico da obra "O Livro dos
Espíritos", de Allan Kardec.
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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