Instrumento Divulgador dos Conceitos Espíritas da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes
Ano XLI - Rio de Janeiro, Janeiro, Feverei ro, Março de 2007- Nº 157

"Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade" -KARDEC
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DOUTRINA ESPIRITA COMEMORA
150 ANOS DE PAZ E LUZ
A comunidade espírita está em festa. No próximo dia 18 de abril "O Livro
dos Espíritos", deAllan Kardec, estará
completando 150 anos, assinalando o
início de uma Nova Era para a
humanidade, a era da fé raciocinada,
da aliança entre Ciência e Religião, e
do cumprimento de uma das mais
importantes promessas do Cristo - a
vinda do Consolador - aquele que
haveria de lembrar e explicar tudo o
que havia sido dito pelo Meigo Rabi na
Galiléia e preparar as bases para a
implantação do "Reino de Deus" na
Terra, isto é, a regeneração da
humanidade através da vivência dos
princ1p1os evangélicos e da
universalização do amor, da justiça e
da paz em todos os corações.
As agendas de todas as casas
espíritas já estão assinaladas com
um
intenso
programa
de
comemorações, em meados de abril.
Em nossa CASA, teremos a festa
dividida em duas etapas:

Primeiro, uma semana inteira
de palestras, a partir do dia 14/04,
sábado, até o dia 20/04, sexta-feira,
contando com a participação de
diversos oradores de fora,
especialmente convidados.
Depois, o grande destaque de
nossa programação, que ocorrerá
um pouco mais a frente,
exatamente nos dias 16 e 17 de
junho, com a promoção do Ili
CONGRESSO JEAN BAPTISTE
ROUSTAING, tendo como tema
principal a volta DO CRISTIANISMO
DO CRISTO, isto é, do Cristianismo
na sua simplicidade original, lembrando a todos, na comemoração dos 150
anos da Doutrina, exatamente o que ela tem de melhor - a sua identificação

com o Cristianismo original, com o Cristianismo ... do CRISTO!
O aspecto que mais chama a atenção,
na análise destes primeiros cento e
cinqüenta anos, é a constatação da
atualidade e progressividade da Doutrina,
muitas vezes pouco percebidas, quando
da observação de intervalos de tempo
menores, mas agora evidente, na
perspectiva deste sesquicentenário.
Vejamos alguns exemplos.

1 - Existência de Deus
Para começar, Kardec trouxe uma visão
completamente nova da EXISTÊNCIA DE
DEUS, ainda em pleno século XIX,
deixando para trás a velha forma
antropormófica, da figura do velhinho de
barba brancas da Capela Sistina, para
apresentá-lo como a INTELIGÊNCIA e
CAUSA PRIMÁRIA da criação, ou seja, o
pensamento regulador do Todo, resgatando
em linguagem contemporânea a
mensagem imorredoura do Cristo, no seu
singular encontro com a samaritana: "Deus
é Espírito".
Desde então, justo no auge do
materialismo, este tema tem instigado o
pensamento das figuras mais ilustres e,
ao mesmo tempo, suscitado as polêmicas
mais diversas, como que a obrigar a nossa
sociedade ocidental agnóstica a pensar e
repensar a sua origem divina.
É assim que vemos em pleno século
XX gênios como Albert Einstein e David
Bohn reconhecerem a existência da
ORDEM IMPLÍCITA que determina o
funcionamento da Criação, contrariando o
pensamento ainda dominante, que atribui
ao caos e ao acaso as maravilhas da criação.
De outro lado, bem no final do século XX, acompanhamos impressionados
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DOUTRINA ESPÍRITA COMEMORA
150 ANOS DE PAZ E LUZ (cont.)
um acirrado debate entre Criacionistas e
Evolucionistas, nos Estados Unidos, despertando
por "linhas tortas" a atenção da consumista
sociedade americana para a realidade espiritual
da vida.
A propósito, vale a leitura de um trabalho
publicado mais recentemente (2006), "A
Linguagem de Deus" , de Francis Collins, defendendo exatamente a idéia da existência de Deus e
da convivência pacífica entre fé e religião. Embora
um pouco limitada, na sua compreensão da
religiosidade, a obra de Collins ganha destaque
pelo fato de ter sido ele o Diretor do Projeto
Genoma, que resultou em uma das maiores
conquistas da ciência de todos os tempos, o
mapeamento do código genético humano,
tornando-o um dos principais cientistas de nosso
tempo. A coragem de seu posicionamento e a
riqueza de seus exemplos, acerca da "inteligência"
da criação, chamam realmente a atenção.
De qualquer forma, o desfecho deste debate é
inevitável: quanto mais avançarmos no tema, mais
nos aproximaremos da visão lançada por
Kardec, e há de chegar o dia em que a
ciência e a história reconhecerão o
pioneirismo e a coragem desta
antecipação conceituai tão importante.

2. Sobrevivência da Alma

encarnados e desencarnados através de mídias
eletrônicas - que chegou a ser pesquisada, no finall
do século XIX, pelo grande Thomas Edson, mas
que ganhou de vez os centros de pesquisa do mundo
inteiro, após a sua descoberta "casual", em 1959,
pelo sueco Friedrich Jürgenson.
Nomes como Konstantin Raudive (Alemanha),
primeiro a reproduzir as experiências de Jüngerson,
nos anos 60; George Meek (EUA), criador do
aparelho Spiricon (anos 70); e Kraus Schreiber
(Alemanha), primeiro a ter sinais de
transcomunicação via TV, em 1985; já fazem parte
desta história que está apenas começando ...
A Transcomunicação tem hoje grupos de
pesquisa formalmente constituídos no mundo
inteiro. A página da internet da Associação Nacional
de Transcomunicadores, liderada pela confreira
Sônia Rinaldi, autora de diversas obras sobre o tema
(http://www.anttci.hpg.ig .com.br}, aponta a
existência de centros de estudo especializado na
Alemanha, Espanha, França, Bélgica, Itália, EUA,
México e Japão. O Brasil tem uma posição

continentes, buscando casos e evidências
relacionados com a reencarnação, coroados com
a publicação do que talvez seja o esforço definitivo
para o reconhecimento da pluralidade das
existências pela ciência ocidental: a obra "Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology
of Birthmarks and Birth Defects ", um
impressionante tratado, de 2.080 páginas, em dois
volumes, sobre marças e defeitos de nascença de
crianças associados ao histórico e aos
documentos oficiais de óbito de suas vidas
anteriores.
Outro nome relevante a ser destacado, neste
item, é o do brasileiro Hernani Guimarães Andrade,
fundador do IBPI - Instituto Brasileiro de Pesquisas
Psicobiofísicas - que por seus esforços no estudo
da reencarnação e dos fenômenos espíritas e
paranormais tornou-se uma das maiores
autoridades mundiais no tema. Dr. Hernani
correspondeu-se durante muitos anos com o Dr.
Stevenson , funcionando como um "posto
avançado" da Universidade da Virgínia em solo
brasileiro. Engenheiro, publicou diversos
trabalhos sobre sua área de pesquisa,
entre os quais podemos citar "A Teoria
Corpuscular do Espírito" e "Espírito,
Perispíto e Alma", onde desenvoveu o
tema do perispírito, apresentando em
linguagem contemporânea e científica
como o nosso "Modelo Organizador
Biológico".
Todo este avanço começou lá atrás,
em Kardec, exatamente na questão 222
de "O Livro dos Espíritos", quando ele
desenvolve o primeiro ensaio sobre a
pluralidade das existências.
Aliás, um caso exemplar de avanço
doutrinário vivido pelo Codificador foi o
ocorrido em torno do estudo da
Reencarnação. É impressionante, neste
episódio, especialmente, a dignidade e
a transparência de Kardec ao declarar,
sem constrangimentos, que sua opinião
sobre o assunto mudou (ele inicialmente
não aceitava a idéia das vidas
sucessivas) e que se viu convencido
pelos fatos, legando à posteridade um
exemplo brilhante da diferença entre
prudência e ortodoxia:

"Um caso exemplar de avanço
doutrinário vivido pelo Codificado
foi o ocorrido em torno do estudo da
Reencarnação. É impressionante,
especialmente, a dignidade e
transparência de Kardec ao
declarar, sem constrangimentos, qu
sua opinião sobre o assunto mudo
(ele inicialmente não aceitava
idéia da reencarnação) e que se vi
convencido pelos fatos, legando à
posteridade um exemplo brilhante da
diferença entre prudência e
ortodoxia".

Galileu do mundo espiritual, Kardec
demonstrou a sobrevivência da alma,
desenvolvendo metodologia específica
para observação e estudo dos fenômenos
mediúnicos, e hoje encontramos
pesquisadores de universidades do mundo
inteiro estudando o fenômeno das
experiências de QUASE-MORTE, com
evidências absolutamente impressionantes sobre a continuidade da vida e da
consciência no além-túmulo, destacandose neste esforço nomes respeitáveis
como o do Dr. Raymond Mood Jr., o grande
pioneiro do tema, no início dos anos 70,
e a Ora. suíça Elizabeth Kubler - Ross
(ambos da Universidade da Virgínia, EUA),
com trabalhos admiráveis publicados
sobre a transição entre os dois lados da
vida. Mais recentemente, é possível
acompanhar o aprofundamento destes
estudos através de trabalhos como os dos
doutores Kenneth Ring, psicólogo da Universidade
de Connecticut; Michael B. Sabom, cardiologista
de Atlanta; Robert Monroe, fundador e patrocinador
do Monroe lnstitute, dedicado a estudos sobre o
tema; Karlis Osis (Universidade de Munique), e
Stanislav Grof (Univ. Praga), entre outros.

"Não é somente porque veio dos
Espíritos que nós e tantos outros nos
fizemos adeptos da pluralidade das existências.
É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica
e porque só ela resolve questões até então
insolúveis.
Ainda quando fosse da autoria de um simples
4 - Reencarnação
mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não
Kardec tirou igualmente a reencarnação da houvéramos hesitado um segundo mais em
3 - Comunicabilidade dos Espíritos
exclusividade das tradições religiosas e propôs O renunciar às idéias que esposávamos. Em sendo
Defendeu ainda o Mestre Lionês a tese da seu estudo científico, e hoje encontramos demonstrado o erro, muito mais que perder do que
comunicabilidade
com
os
Espíritos, estudiosos renomados dedicados ao tema, com ganhar tem o amor-próprio, com o se obstinar na
experimentando-a nas suas mais variadas distinção e menção honrosa ao Dr. lan Stevenson, sustentação de uma idéia falsa. Assim também,
acepções e documentando seus estudos em quase da Universidade da Virgínia, EUA, com mais de 40 tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos
anos ininterruptos de estudos e publicações sobre Espíritos, se nos parecera contrária à razão, como
10 anos de publicação da "Revue Spirite", e
repelimos muitas outras, pois sabemos, por
acompanhamos hoje com crescente interesse os a pluralidade das existências.
Dr.
Stevenson
desencarnou
recentemente,
experiência,
que não se deve aceitar cegamente
estudos de laboratório ligados à Transcomunie
teve
tudo
o
que
venha
deles, da mesma forma que se
exatamente
em
08
de
fevereiro
deste
ano,
cação Instrumental - a comunicação entre
suas quatro décadas de viagens aos cinco não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos
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destacada no avanço destas pesquisas, mas,
como em muitas outras áreas, sofre limitações
orçamentárias que impedem um progresso mais
rápido da tecnologia necessária.

DOUTRINA ESPÍRITA COMEMORA 150 ANOS ... (cont.)
homens. O melhor título que, ao nosso ver, apenas o ponto de partida de uma revelação que
recomenda a idéia da reencarnação é o de ser, haveria de ser contínua, liderada pelo Cristo e pelos
antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela Espíritos Superiores que lhe assistiam, e fez
apresenta: o de a confirmarem os fatos, fatos · sempre questão de salientar insistentemente este
positivos e por bem dizer, materiais, que um estudo aspecto de nossa Doutrina (Vide "A Gênese,
atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho cap.01, itens 41, 54 e 55):
de observar com paciência e perseverança e diante
"O Espiritismo, longe de negar ou destruir o
dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e
esses fatos se houverem vulgarizado, como os da desenvolver, pelas novas leis da Natureza, que
formação e do movimento da Terra, forçoso será revela, tudo quanto o Cristo disse e fez" (. ..)
que todos se rendam à evidência e os que se lhes
"Nenhuma ciência existe que haja saído
colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem
a desdizer-se". ( O Livro dos Espíritos, questão exceção de nenhuma, são fruto de observações
222).
sucessivas, apoiadas em observações
precedentes, como em um ponto conhecido, para
5 - Mundos Habitados
chegar ao desconhecido." (. .. )
"Um último caráter da revelação espírita, a
Kardec antecipou ainda, em muitos anos, a ressaltar das condições mesmas em que ela se
premissa da PLURALIDADE DOS MUNDOS produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser,
HABITADOS, exatamente em 1857, na primeira e não pode deixar de ser, essencialmente
edição de "O Livro dos Espíritos".
progressiva, como todas as ciências de
Hoje, em 2007, 150 anos depois, a comunidade observação.
"Pela sua substância, alia-se à Ciência que,
científica internacional e a NASA já defendem
explicitamente a possibilidade da universalidade da sendo a exposição das leis da Natureza, com
vida e investem-se bilhões de dólares, ano após
ano, na busca de existência extraterrestre,
repetindo o ciclo dos grandes descobrimentos.

Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se
novas descobertas lhe demonstrassem estar em
erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria
nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele
a aceitará."
Preocupava-se igualmente o Codificador em
chamar a atenção para o fato de que a novel Doutrina
não era apenas sua, pessoal. Não estava a criar
um "kardecismo":
"A verdadeira Doutrina Espírita está no ensino
que os Espíritos deram"(LE, Introdução),
"O Espiritismo não é obra de um homem" (LE,
Conclusão).
Em "O que é Espiritismo" esse posicionamento
é ainda mais enfático, definitivo:
"Há entre o Espiritismo e os outros sistemas
filosóficos esta diferença capital: os últimos são
obra de homens mais ou menos esclarecidos,
enquanto que naquele que vós me atribuís não
tenho o mérito de invenção de um único princípio.
Diz-se: a filosofia de Platão, de Descartes, de
Leibnitz; não se dirá: a doutrina de Allan Kardec, e
isso é bom, pois que importância teria um nome
em uma tão grave questão? O Espiritismo tem
auxiliares bem mais preponderantes,
perto dos quais não somos senão
átomos" (item "Elementos de
Convicção).
Uma humanidade nova, futura,
Os últimos 150 anos coroaram de
Conhece-se uma árvore por seus frutos.
bençãos a humildade de Allan Kardec.
encontrará nas linhas da própria Sim, foram seus os primeiros passos; foi
A Ciência ainda não reconhece,
oficialmente, a realidade do mundo espiritual,
Ciência que venera a comprovação através de seus esforços e de sua
e nem de longe
mostra-se disposta a
coragem, diante das críticas e da
de sua realidade espiritual e incompreensão alheias, que fundaram-se
reconhecer ao Mestre Lionês a grandeza de
sua contribuição para o progresso do
os alicerces sólidos da "estranha"
constatará, por si mesma, que as leis Doutrina
conhecimento e para a fundamentação
que unia de forma
metodológica e conceituai para o estudo de
absolutamente
inovadora Ciência,
morais são tão naturais quanto a da
fenômenos espirituais, mas uma pergunta
Filosofia e Religião, sem concorrer ao
gravidade.
chama cada vez mais a atenção, conforme o
mesmo tempo com nenhuma ciência ou
avanço do tempo:
qualquer corrente filosófica ou religiosa.
Como poderia alguém ter-se antecipado a
Mas, sem dúvida alguma, a Doutrina
tantas conquistas recentes da Ciência, em
é dos Espíritos, das "estrelas dos céus"
que vieram do outro lado do túmulo para
tantas áreas diferentes, sem uma
fundamentação sólida?
gritar à humanidade a realidade da vida
Em defesa de Kardec, poder-se-ia utilizar a
imortal. E os Espíritos somos nós, todos
frase célebre de Tiago: "Mostra-me a tua fé sem
nós, apenas libertos das restrições
corporais, e por sua natureza mesma é
obras que eu te mostrarei a minha fé pelas
minhas obras".. .
uma obra coletiva, em que encarnados e
desencarnados se consorciam nos dois
A Codificação é obra sólida, e desafia de
lados da Vida para promover um dos
cabeça erguida e olhar firme o ceticismo mais
maiores movimentos sociais de todos os
reticente, sabedora de que o tempo corre a
tempos, que ainda encontra-se nos
seu favor: "fé racional só o é a que pode encarar
primeiros passos: a regeneração moral
frente a frente a razão, em todas as épocas da
relação a certa ordem de fatos, não pode ser da humanidade.
humanidade."
contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As
Uma humanidade nova, futura, encontrará nas
descobertas que a Ciência realiza, longe de o linhas da própria Ciência que venera a comprovação
Fé raciocinada e progressiva
rebaixarem, glorificam a Deus; únicamente de sua realidade espiritual e constatará, por si
destroem o que os homens edificaram sobre as mesma, que as leis morais são tão naturais quanto
O mais curioso e importante nesta perspectiva falsas idéias que formaram de Deus.
a da gravidade.
histórica do trabalho do Codificador, no entanto,
"O Espiritismo, pois, não estabelece como
Descobrirá, então, que o Evangelho do
não é apenas a constatação das impressionantes princípio absoluto senão o que se acha Cristo está escrito no DNA da criação inteira,
antecipações conceituais e científicas obtidas pela evidentemente demonstrado, ou o que ressalta e que sua aplicação consistirá numa etapa
Doutrina, logo nas suas primeiras manifestações, logicamente da observação. Entendendo com importante de nosso processo civilizatório e
mas principalmente o seu aspecto evolutivo, todos os ramos da economia social, aos quais dá de nossa evolução biológica em direção a uma
completamente na contramão de toda a história o apoio das suas próprias descobertas, assimilará verdadeira humanização.
da religiosidade, marcadamente conservadora e sempre todas as doutrinas progressivas, de
Verificará, finalmente, que a própria
tendente à ortodoxia, em todas as épocas da qualquer ordem que sejam, desde que hajam espiritualização independe de cor religiosa, mas
humanidade.
assumido o estado de verdades práticas e sim de atitude, e que o verdadeiro amor e um único
Kardec tinha uma preocupação muito grande abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se gesto fraterno convicto em direção ao próximo valém
com esta questão. Sabia que seu trabalho era suicidaria.
mais do que mil rituais ou declarações de adesão
"Ca_minhando de par com o progresso, o a qualquer expressão religiosa.
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DOUTRINA ESPÍRITA COMEMORA 150 ANOS ... (fim)
A maior promessa de todos os tempos
"Eis que estarei convosco até à consumação
dos séculos." - Jesus (Mt.28:20)
Jesus proferiu estas palavras pouco antes de
ascender ao plano espiritual, concluída sua missão
de trazer a Boa Nova, o Evangelho, ao calvário
humano.
É absolutamente intraduzível, em palavras, a
emoção dos chamados "Quinhentos da Galiléia",
isto é , dos discípulos que naquele momento
testemunharam diretamente a Sua despedida.
Foi olhando para longe, para o futuro, e tendo
Deus como testemunha, que o Cristo pronunciou
a maior promessa de todos os tempos. E, como
não poderia deixar de ser, Ele a tem cumprido,
fielmente, desde então.
Foi assim que se fez presente nos circos de
Roma, mostrando ao mundo o desassombro dos
que vivem a verdadeira fé ... Foi assim com os
convites amorosos de Francisco de Assis, o sol
da Úmbria. Foi assim com os mensageiros e
missionários de todas as épocas.

Mais recentemente, Ele se nos revelou,
novamente, exatamente há 150 anos, desta vez
através das milhares de vozes dos Espíritos, que
vieram novamente nos lembrar a Boa Nova, falandonos agora ao coração e à razão com a eloqüência
dos fatos, tentando por esta via sensibilizar de vez
a humanidade para as luzes do Evangelho. Não
será, talvez, o tempo de finalmente ouví-Lo? Basta
dar um primeiro passo, e perceberemos todos,
enfim, que a maior revolução de todos os tempos
começará com a singeleza de um simples gesto
de amor... A todos, Luz e Paz.
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CASA PARA OS 150 ANOS DA DOUTRINA ESPÍRITA
SEMANA DE PALESTRAS -ABRIL

14/04 - Sábado - 8,30hs
Laura Bergallo - Tema: "O Livrinho dos
Espíritos

Ili CONGRESSO JEAN BAPTISTE ROUSTAINC
Dias 16 e 17 de Junho de 2007
Centro de Convenções do CBC
Rua Visconde Silva, 52 - 3° andar Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Tema: "De volta ao Cristianismo do Cristo'

16/04 - Segunda-Feira - 20,30hs
Gilberto Perez Cardoso
- Tema:
Reencarnação e Sobrevivência da Alma

17/04-Terça-Feira -15hs.
Azamor Serrão Filho Comunicabilidade dos Espíritos

Tema :

18/04 - Quarta-Feira - 20,30hs
Julio Damasceno - Tema: A Existência
de Deus

19/04 - Quinta-Feira - 15hs.
Almir Gomes de Souza - Tema : A
Pluralidade dos Mundos Habitados

20/04 - Sexta-Feira - 15hs.
Azamor Serrão Filho - Tema: 150 anos de
"O Livro dos Espíritos"

20/04 - Sexta-Feira - 20,30hs.
Jorge Damas Martins -Tema: "O Livro da
Esperança"

Todas estas palestras serão feitas em
nossas reun,oes públicas, não
demandando portanto nenhum tipo de
inscrição. Todas as atividades de nossa
CASA são rigorosamente gratuitas.

INSCRIÇÕES GRATUITAS na secretaria de
nossa CASA ou no site
www.casarecupbenbm.org.br
Programa:
Sábado, 16/06/2007
MANHÃ:

08,00h - Credenciamento
09,00h - Abertura - Apresentação artística
09,30h - Palestra Magna: Ariston S. Teles " De Volta ao Cristianismo do Cristo"
10,30h - Intervalo
11 ,00h - Palestra: Gilberto Perez Cardoso " A Biologia do Supranormal"
De 12,30 a 14,45h - Almoço
TARDE:
14,45h -Apresentação Artística
15,00h - Seminário: Jorge Damas Martins e
Julio Damasceno - "A Revelação da
Revelação frente à ciência e à razão"
17,00h- Intervalo
17,30- Seminário (cont.)
19,00h - Encerramento
Domingo, 17/06/2006

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 04 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 Familia.
2°s 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 Sªs 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.

MANHÃ:

08,30 - Abertura - Apresentação artística
09,00 - Palestra: Maurício Neiva Crispin "A Lei de Deus Segundo Roustaing"

CURSOS - de lntodução à Doutrina e de Esperanto.
Inscrições e maiores Informações em nossa
secretaría.

10,30h - Intervalo
11 ,00h - Mesa Redonda
12,00h - Apresentação Artística
12,30h - Encerramento

Solicitamos às pessoas do sexo feminino evitarem
trajes ousados, tais como: shorts, f rente única, calças
colantes e saias muito curtas. Aos do sexo mascullno
que evitem bermudas ou shorts .

É rigorosamente proibido f umar. Na sala de reuniões
pede-se s ilênc io.
Silêncio também é prece.
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