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"Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frent e a razão, em todas as épocas da humanidade" -KARDEC

Ili CONGRESSO ROUSTAING:
UM FIM DE SEMANA DE LUZ E PAZ

Quando abriram-se as portas do auditório "A" do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, em Botafogo (Rio de Janeiro, RJ), às 8,00h da manhã de sábado,
16 de junho, quase quatrocentas pessoas adentraram o salão do 111 Congresso
Jean Baptiste Roustaing sorrindo. Felizes. Fraternas.
Vinham de muitos centros do Rio de Janeiro - mais 30 diferentes - e de
diversos pontos do Brasil. A turma de Goiânia ganhou nota "dez" em
animação: viajou quase 20 horas seguidas de ônibus, entre a capital goiana
e o Rio de Janeiro, na sexta-feira, apenas para participar daquele evento que
ali tinha seu início.
Nos crachás, apenas o nome de cada um.
Não havia rótulos. Nem "kardecistas". Nem "roustanistas".
Apenas espíritas. Juntos. Querendo aprender, estudar, confraternizar.
Naquele momento não estávamos preocupados com possíveis diferenças
de opinião. Vivíamos apenas o contentamento de estar ali reunidos, fazendo
parte de uma festa de luz que apenas começava ...
"Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento diz o Espírito da Verdade em "O Evangelho Segundo o Espiritismo" "e Instruí-vos" - acrescenta.
"Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem" - disse o Cristo.
Há momentos da vida que são assim.
Uma energia especial corre pelo ar. Sente-se, então, que algo importante
está acontecendo conosco e ao nosso redor. Algo diferente. Uma emoção
especial toma conta do coração, que se acelera e vibra intensamente.
Estávamos ali fazendo parte da história. Foi virada uma página importante
da história espírita, porque todo um ciclo antigo, de polêmica e azedume
entre irmãos de ideal, apenas em função de diferença de opiniões, estava

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

sendo substituído por uma atitude mais madura, mais sábia, mais cristã, de
legítima fraternidade entre irmãos em Cristo, de trabalhadores da última hora,
que sabem olhar para o que verdadeiramente é importante em meio a esta
imensa crise de valores por que passa a humanidade.
Bem, disse o Cristo que toda a vez que houvesse pelo menos dois reunidos
em Seu Nome, ali também Ele estaria, entre eles.
Criadas as condições propícias, pelo clima de fraternidade reinante, como
que uma brisa de bom senso e entendimento bafejou todo o ambiente, dando
ensejo para que enfim o estudo da obra "Os Quatro Evangelhos", de Roustaing,
pudesse ser feito com o vagar e a seriedade necessários a todo estudo que
se deseja efetivamente proveitoso, conforme recomendado pelo próprio
Codificador.
Ao final dos dois dias de intensa atividade, o resultado não poderia ser
diferente: mais entendimento, mais contentamento e mais fratern idade.
Observados em profundidade, constatou-se que Kardec e Roustaing são
apenas diferentes ramos da árvore do Evangelho do Cristo e que, nesta
condição, oferecem frutos de mesma natureza e de intenso sabor aos que
desejem degustá-los.
Vivemos no Brasil, no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
Os problemas "lá fora" são graves e muitos, encontramo-nos em um difícil
momento de transição mas, do fundo do coração, ao fi nal daquele encontro,
pudemos constatar, qual São Tomé, que qualquer problema, por mais antigo
e difícil que seja, pode ser resolvido satisfatoriamente quando irmãos se
encontram e se confraternizam reun idos por um mesmo ideal.
Por um instante que seja, aconteceu: ali estávamos realmente de volta
ao Cristianismo do Cristo!
(contínua na página 02)

DEPOIS DA MORTE É QUE VI,
QUANTO LUXO, QUANTA GUERRA,
QUEAVIDAGUARDACOM JEITO
EM SETE PALMOS DE TERRA!. ..
ESPÍRITO JOSÉ ALBANO -MÉDIUM CHICO XAVIER

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

MUITA LUZ ...
ambiente para a prece que viria na seqüência.
Para a prece inicial, de abertura do Congresso,
o Presidente de nossa CASA, Azamor Serrão Filho,
convidou ao representante da Federação Espírita
Brasileira, o prezado Afonso Soares, redator de "O
Reformador", amigo querido da CASA e que já nos
honrou, em 2005, quando do bicentenário de
Roustaing, com a tradução da introdução de "Os
Quatro Evangelhos" para o Esperanto (publicada
no site da CASA).
Afonso fez uma prece sentida, intensa, parecia
que resumia e ao mesmo tempo acentuava, com
suas palavras, toda a vibração e a harmonia que
reinavam no salão de conferên- cias.
Concluída a abertura do evento, coube ao
médium e escritor Ariston Santana Teles manter a
"tradição" dos congressos Ubaldi e Roustaing e
fazer a palestra inaugural, com o tema geral do
congresso: "De Volta ao Cristianismo do Cristo".
Trazendo ao público a sua mensagem, com a
leveza e o bom humor já conhecidos de todos,
Ariston trouxe ao evento uma reflexão importante
sobre a necessidade imperiosa de estudarmos e
Nossa CASA nunca havia promovido um evento
desta natureza e proporção. Estávamos todos
estreando em uma situação de exposição
completamente avessa à natureza da instituição
exclusivamente por amor à Causa, por entender
que era preciso somar o nosso esforço e a nossa
voz ao trabalho dos companheiros de Brasília e
Goiânia, que já haviam igualmente realizado as duas
primeiras edições do Congresso Roustaing.
É assim que, pouco a pouco, por todo o país
divulga-se o binômio Kardec-Roustaing,
demonstrando-se, com a calma e a serenidade
necessárias, a relação de continuidade e
complementariedade que há entre essas duas
obras.
Foi, portanto, na condição de "mestre de
cerimônias" improvisado, que o Superintendente
do Departamento Mediúnico de nossa CASA, Almir
Gomes de Souza, deu início ao Ili Congresso
Roustaing, convidando a todos a acomodarem-se
para o início do~ trabalhos. Apagadas as luzes, o
ator e mímico Alvaro Assad presenteou a todos
com uma expressiva performance, chamada "Assim
é a vida", sensibilizando ao público e preparando o

biologia do homem do futuro, a evolução biológica
de nossa espécie.
Concentrando sua exposição no estudo técnico
das ectoplasmias, passando inclusive pela análise
da fórmula química do ectoplasma e da leticina
fosfórica; do magnetismo e da estrutura da matéria
física e espiritual, Gilberto explicou que o corpo de
que Jesus se serviu para manifestar-se em nosso
planeta foi uma materialização ectoplasmática,
perfeita e de longo curso, e ao mesmo tempo uma
antecipação evolutiva do tipo de organização física
que a humanidade terá no futuro.
"Temos de ver Jesus também como modelo
biológico" - disse Gilberto.
Ao final, o consenso entre os presentes é de
que a palestra de Gilberto foi um dos melhores
estudos já feitos sobre a questão do "Corpo
Fluídico" de Jesus.
Retornamos do intervalo do almoço embalados
pelo sax de nosso confrade Daniel de Moraes.
Coube aos amigos Jorge Damas Martins e Julio
Damasceno a apresentação do seminário previsto
para a parte da tarde: "Kardec e Roustaing à luz
da Ciência e da Razão".
testemunharmos o Evangelho do Cristo em meio a
esta grande crise moral que se abate sobre a
humanidade inteira:
"A obra "Os Quatro Evangelhos" traz de volta a
palavra do Cristo, diretamente da Galiléia distante,
e fala profundamente aos nossos corações.
Precisamos saber ouvi-la. É o Consolador
Prometido que aí está, lembrando e explicando
palavra a palavra tudo o que nos disse o Cristo,
completando em sua plenitude o trabalho de resgate
dos textos evangélicos, em sua pureza original,
iniciado pelo Codificador em "O Evangelho Segundo
o Espiritismo" e em toda a Codificação." - disse
Ariston .
Ainda na manhã de sábado, a palestra seguinte
foi proferida por um orador igualmente conhecido e
querido da comunidade espírita: Gilberto Perez
Cardoso, co-autor, junto com o inesquecível Newton
Boechat, de obras importantes como "Do Atamo
ao Arcanjo" e "Na Madureza dos Tempos", entre
outras.
Gilberto fez um estudo aprofundado sobre "a
biologia do supranormal", compreendida como a
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MUITA PAZ
Júlio fez a primeira parte, dedicando-se a
demonstrar, da forma mais clara e suscinta
possível, a relação de continuidade e
complementariedade existente entre "O Evangelho
Segundo o Espiritismo", de Allan Kardec, e "Os
Quatro Evangelhos", de Roustaing. Para tanto,
serviu-se de extratos de um estudo comparado que
fez das duas obras, coligindo os comentários feitos
em ambas, sobre as passagens evangélicas
citadas pelo Codificador em "O Evangelho Segundo
o Espiritismo", apenas para mostrar como
coincidem em seu ensino moral, alinhadas com a
essência do Cristianismo do Cristo. Júlio, porém,
surpreendeu a todos tirando as referências de
origem das citações apresentadas, de tal forma
que não se conseguia mais distinguir o que era de
Kardec ou de Roustaing, tamanha a semelhança
verificada nos textos destas duas "jóias" da
literatura espírita.
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A segunda parte do seminário foi apresentada
pelo escritor e orador Jorge Damas Martins. Jorge
concentrou-se inicialmente na exegese das
escrituras ("Paternidade Legal"), aprofundando a
análise de passagens relaciona-das ao nascimento
do Cristo e demonstrando, com uma requintada
análise, a partir dos textos originais gregos, como
as escrituras apontam Maria como sendo a "mãe"
de Jesus, contrariando toda a tradição judaica, que
privileg iava a figura masculina nos registros
genealógicos, mas ainda assim com termos
especiais, indicando uma relação mais espiritual
do que propriamente física.
Jorge concluiu seu estudo resgatando a
memória do Prêmio Nobel Willian Crookes e todo
o seu trabalho sobre as materializações do Espírito
Katie King ("Paternidade Científica"), citando uma
série de passagens onde se verifica a consistência
física (ossos,órgãos,sangue etc) de uma
materialização bem constituída, deixando ao final,
para os presentes, uma questão: se um Espírito
de baixa evolução consegue uma materialização
deste nível, que dizer do Cristo, protetor e
governador espiritual de nosso planeta?
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A esta altura já eram 18 horas de sábado,
primeiro dia do Ili Congresso Roustaing. Um
pequeno coral de nossa CASA se apresentou,
então, cantando uma Ave-Maria de especial
significado para todos os que trabalham na CASA
dos Benefícios, posto que de autoria espiritual de
nosso Patrono, Bezerra de Menezes, passandose em seguida a palavra para Orientador de nossa
CASA, Paulo Serrão, que fez a prece de
agradecimento pelas bençãos do dia.
Para encerrar o primeiro dia de congresso, uma
surpresa e uma pequena lembrança a todos os
presentes. Repetindo o gesto feito na ocasião do 1
Congresso Roustaing, em Brasília (2005), nossa
CASA publicou mais uma obra para ser ofertada
ao participantes do Congresso 2007. Desta vez a
obra selecionada foi "Conversas Familiares sobre
o Espiritismo", de autoria de Emilie Colligon, a
célebre médium da obra "Os Quatro Evangelhos".
Além de médium reconhecida, com mensagens
suas publicadas inclusive em "O Evangelho
Segundo o Espiritismo", Colligon teve também
quatro obras de sua lavra reconhecidas e
destacadas pelo Codificador na Revista Espírita.

Destes quatro trabalhos, já há dois publicados
no Brasil - o primeiro, "Educação Maternal", em
edição de organizada e publicada por Jorge Damas
Martins; e o segundo - Conversas Familiares - com
a edição organizada pelo Jorge e publicada pela
CASA. Os dois restantes serão também publicados
em nosso país, em breve.
Ufa!!! Foi um dia realmente intenso...
Precisávamos todos de uma boa noite de
refazimento para dar prosseguimento a uma
verdadeira "maratona" de palestras substanciais.
Assim foi feito e, no domingo pela manhã, depois
de nova performance de Álvaro Assad, com sua
"Oficina do Riso" e de prece feita pelo Coordenador
da Mocidade de nossa CASA, Rodrigo Costa,
recomeçamos com a palestra do Dr. Maurício Neiva
Crispim, de Brasília, sobre "A Lei de Deus segundo
Roustaing". Bem humorado e ao mesmo tempo
incisivo em suas colocações, Maurício trouxe uma
apresentação bastante abrangente sobre a
evolução humana, fazendo um paralelo
surpreendente de dezenas de citações
(continua napágina04)
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AO FINAL, LUZ E PAZ!
de "Os Quatro Evangelhos" com a Gênese
Mosaica , mostrando passo a passo as etapas
mais relevantes de nossa trajetória evolutiva.
"A questão 621 de "O Livro dos Espíritos" diz
que temos as leis de Deus em nossa consciência,
mas precisamos observá-los de fato para que
nossas vidas melhorem . Temos acima de tudo
um prob lema de vontade , que precisa ser
canalizada para nossos ideais mais elevados". disse Maurício.
Conclu ída a palestra de Crispin, Azamor Filho
coordenou, depois do intervalo do café, a mesa
redonda que encerrou a agenda de trabalhos do
evento. A rodada de debates teve espaço aberto
para as questões do público, e contou com a
participação de todos os oradores e mais a do
coordenador da quarta ed ição do Congresso
Roustaing, Luiz Carlos de Carvalho, Presidente do
grupo espírita Estudantes da Verdade, de Volta
Redonda.
O tempo corria, mas é como se todos
tentassem de alguma forma segurá-lo. Quando um
pequeno coro de crianças, de nossa evangelização
infantil, adentrou o salão, cantando a música "Vovô
Bezerra Querido" e depois "Quanta Luz",
acompanhadas na seqüência por um "solo" de
violão de nosso confrade Leonardo Gouveia, a
emoção tomou a todos.
Coube a Luiz Carlos, que será o presidente do
próximo Congresso, a se real izar em Volta
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Redo nda, ano que vem, fazer a prece de
encerramento do Congresso, v isivelmente
emocionado e inspirado por nossos mentores,
agradecendo aquelas horas de paz e bençãos que
tivemos nos dois dias de congraçamento.
Que essas bençãos se mu ltipliquem e se
espalhem por todo o país, na forma de muita paz,
muita fraternidade e muito estudo em toda a seara
espírita, é o que desejamos. Muitíssimo obrigado
a todos os que compareceram ...

Ili CONGRESSO ROUSTAING JÁ ESTÁ,NA INTERNET
Os irmãos que desejarem acessar os materiais
apresentados no 111 Congresso Jean Baptiste
Roustaing poderão encontrá-los na página de nossa
CASA na internet, no endereço http://
www.casarecubenbm.org.br, na área denominada
"Biblioteca Pietro Ubaldi", especialmente na coluna
encimada com a figura da capa de "Os Quatro
Evangelhos", de Roustaing. Lá já estão os dois
aúdio-visuais apresentados durante o evento - "De
volta ao Cristianismo do Cristo" e o das frases bem como os arquivos de slides utilizados por todos
os oradores. O material do estudo comparado

apresentado por nosso irmão Julio Damasceno
encontra-se na área do site denominada Kardec e
Roustaing (link no topo da home page), onde
publicamos o estudo comparado de "Os Quatro
Evangelhos" com "O Livro dos Espíritos" e "O
Evangelho Segundo o Espiritismo".
Os originais dos DVDs com os vídeos do
congresso também já se encontram em nossa
secretaria, para cópias gratuitas. Basta trazer à
nossa CASA DVDs virgens e deixá-los com a nossa
equipe da secretaria que em uma semana recebese os mesmos de volta, com os arquivos gravados.
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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 O 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.
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).
4°s Sábados - Manhã (portão aberto às 10,00 e fechado às
10,30hs) Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldí 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 met ód ico da obra "O Eva ng el ho Seg und o 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.
CURSOS - de lntodução 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.

A EQUIPE DE TRABALHADORES DA CASA CAPRICHOU EM SIMPATIA
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