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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

UM AGOSTO ESPECIAL
Dedicamos esta edição ao registro do IV
Congresso Jean Baptiste Roustaing, realizado em
junho passado em Volta Redonda, mas é impossível
não começar o nosso trabalho sem fazer menção
a uma tradição de nossa CASA, que é a celebração
de duas datas importantes de nossa história, ambas
no mês de agosto: o dia 1o., quando comemora-se
a desencarnação de nosso fundador e Orientador
Geral, Azamor Serrão; e o dia 29, data de nascimento
de nosso Patrono, Dr. Bezerra de Menezes.
Temos um ditado, em nossa CASA, que diz que
"o melhor bem é o bem que fazemos juntos". É isso
que aprendemos e constatamos a cada dia, mas é
verdade também que sem o amparo e a paciência
abnegada destes dois mentores e de todo o grupo
que lhes assiste, muito pouco aproveitaríamos de
todas as oportunidades de trabalho que nos têm
sido oferecidas, ao longo dos anos. Nossas
limitações para o trabalho do bem são realmente
impressionantes ...
Quando preocupados, no começo dos projetos,
encontramos sempre em sua palavra o incentivo
necessário ... Iniciados os trabalhos, contamos
sempre com sua orientação e amparo, quando as
dificuldades aparecem ... Diante dos resultados,

quase sempre escassos, a mensagem é sempre
de bom ânimo, relevando com magnanimidade as
limitações de seus aprendizes ...
Com eles, temos aprendido um significado novo
para a palavra AMIGO, descobrindo também, em seus
exemplos, o modelo de como devemos procurar nos
relacionar uns com os outros e como viver, realmente,
a mensagem do Cristo.
Essas palavras representam muito pouco para
traduzir e agradecer todas as bençãos que temos
recebido destes irmãos mais velhos, mas servem
pelo menos para destacar, aqui, uma alegria
realmente especial, que torna a celebração do
agosto deste ano em tudo memorável: vem aí
"Bezerra de Menezes", o filme! Exatamente no dia 29
deste mês em que nos encontramos, cinemas de
todo o Brasil oferecerão ao público as primeiras
exibições deste novo lançamento do cinema
nacional. Aleluia! Uma história que foi sempre tão
especial e querida por todos nós será, enfim,
conhecida também por todo o Brasil ...
Que Jesus abençoe a Bezerra, a Azamor, e a todos
os trabalhadores do bem! Que suas histórias se
multipliquem, e contagiem a todos!!!
Muita paz ...

IV CONGRESSO JEAN BAPTISTE ROUSTAING:
UM ENCONTRO DE ARTE E ESPIRITUALIDADE
Um encontro perfeito de arte e espiritualidade.
Assim pode-se resumir, em poucas palavras, o
que foi o IV Congresso Jean Baptiste Roustaing,
realizado nos dias 07 e 08 de junho, em Volta
Redonda, pela Associação Espírita Estudantes
da Verdade (AEEV), nas instalações da Escola
de Engenharia e Metalurgia da Universidade Federal Fluminense.
Nossa CASA esteve lá representada por uma
caravana de quase setenta pessoas, que partiram
de nossa sede às 9hs da manhã do sábado em
direção à Volta Redonda, onde, hora e meia
depois de agradável viagem, aguardava-nos um
fim de semana realmente inesquecível. ..
Depois de meses de ansiosa expectativa,
tivemos todos a oportunidade de participar de um
encontro de muito estudo e muita fraternidade,
que
assinalou,
mais
uma vez,
a
complementariedade perfeita existente entre a
Codificação Kardequiana e a obra "Os Quatro
Evangelhos", de Roustaing e a importância do
estudo conjunto destas duas obras.

O Trabalho como fator de Evolução

•

O tema do Congresso Roustaing deste ano
não poderia ter sido melhor inspirado e mais
afinado com as tradições de sua cidade-sede,
Volta Redonda: o trabalho. Orbitando ao redor do
tema proposto pela direção da AEEV, os
expositores trouxeram variados elementos de
reflexão sobre o tema, lembrando a todo instante

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

a frase célebre do apóstolo Thiago, em sua carta
eternizada no Novo Testamento: "mostra-me a tua
fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras" (Thiago, 2:18).
Ficou claro, no entanto, a partir das
considerações feitas, que o trabalho dos
trabalhadores da última hora, que somos todos
nós, habitantes do planeta terra nesta alvorada do
século XXI, não pode mais ser apenas o do
simples trabalho propagandístico, proselitista e
dirigido "aos outros" conforme interpretamos no
passado o "ide e pregai" do Cristo (Mc.16;15);
mas sim o do "tome cada dia a sua cruz, e sigame" (Lc.9:23), ou seja, é o Evangelho aplicado a
nós mesmos, tanto para a correção dos nossos
defeitos como para o desenvolvimento operoso e
diário das virtudes que desejamos, cujo esforço
de elaboração não pode nem deve ser delegado a
terceiros ...
A melhor pregação que existe é o exemplo dizem-nos os Espíritos Superiores, em ambas as
obras, tanto nas de Kardec como na de Roustaing:
"A melhor oração é o trabalho" (OE, 1, item 29). "A
prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres"
(ESE, Cap.XXVII).
Ao final do encontro, a certeza, para todos, de
que o Cristianismo do Cristo está realmente de
volta, e se manifesta, no mundo, através do
trabalho silencioso de nossas próprias mãos ...

CARIDADE SE CONCEBE
NO CÂMBIO DO ETERNO BEM,
QUANDO MAIS DÁ, MAIS RECEBE,
QUANTO MAIS SERVE, MAIS TEM .
MEIMEI (MÉDIUM CHICO XAVIER)

Verificando o crescente interesse sobre a leitura e o
estudo conjunto da Codificação Kardequiana e a obra •os
Quatro Evangelhos' , de Roustaing, a CASA lançou no IV
Congresso Jean Baptiste Roustaing um estudo comparado
entre "Os Quatro Evangelhos' e •o Evangelho Segundo o
Espiritismo' com base nas citações do Novo Testamento
feitas por Kardec nesta última.
O resultado foi um guia de fácil leitura, onde constatase, num relance de olhos, a relação de continuidade e
complementariedade das duas obras.
O dowload gratuito do arquivo pdf já está disponível no
site de nossa CASA, no endereço http://
www.casarecupbenbm .org.br.

EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO,
EVANGELHO PRATICADO
É PERMANENTE ORAÇÃO.
AZAMOR SERRÃO
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Arte em Cena
Logo de início, os promotores do evento
surpreenderam a todos com a encenação de
pequenas esquetes teatrais que tinham como
tema passagens evangélicas, seguidas da
execução "ao vivo" de trechos de inspiradoras
obras clássicas por uma orquestra de cordas e
teclado da "Oficina de Artes Educação do Talento",
que comoveu a todos com sua rara sensibilidade.
Estava assim preparado o ambiente para o
começo dos trabalhos do Congresso, cuja primeira
palestra coube ao irmão Ariston Santana Telles,
de Brasília, que discorreu sobre o tema "O
Trabalho como fator de Evolução". Bem-humorado
e descontraído como sempre, Ariston destacou
principalmente a necessidade da alegria no
cumprimento dos próprios deveres, lembrando a
todos a importância para o cristão de aprender a
servir ao próximo "de todo coração e todo
entendimento".

Abertura do Congresso, feita por Luiz Carlos de Carvalho, presidente da AEEV
Depois de Ariston, foi a vez do nosso irmão
Jorge Damas Martins de apresentar ao público
presente - quase 300 pessoas - um breve panorama sobre a biografia de Roustaing, com base
nas pesquisas que realiza há mais de 20 anos
sobre o tema, em parceria com o confrade
Stenio Monteiro de Barros. Ilustrando sua
palestra com muitas fotos e documentos da
época, obtidos diretamente da França, Jorge
salientou a todos a operosidade de Roustaing,
ao longo de toda a sua vida, primeiro na
dedicação à carreira profissional, como
advogado e presidente da Ordem dos
Advogados de Bordeaux e, mais tarde, à Causa
do Cristo, na divulgação da Doutrina por todos
os meios possíveis ao seu alcance.
Outras intervenções artísticas permearam
os intervalos entre uma palestra e outra. Depois
da palestra de Jorge, por exemplo, tivemos a
apresentação de um jovem violinista, de apenas
12 anos, de incrível talento, chamado Luiz
Alfredo Montenegro. O pequeno Luiz é uma
verdadeira "prova" ambulante da realidade da
reencarnação...

Ariston proferindo a palestra magna. Mais de 300 pessoas estiveram presentes.
Ainda corno parte da agenda do primeiro dia,
tivemos ainda a participação de outro amigo de
nossa CASA, o Dr Maurício Neiva Crispin, autor
da obra "Desobsessão por Corrente Magnética",
que estudamos com o Alrnir sempre nos segundos
sábados. Maurício trouxe subsídios importantes
para reflexão dos presentes sobre o terna "Evolução
e Trabalho", mostrando, didaticamente, a
correlação das obras de Kardec, Roustaing e Pietro
Ubaldi com o terna, através de urna variedade de
citações muito bem concatenadas.
Ao final do 1o.dia de congresso, repleto de muito

trabalho, o presidente da Associação Espírita
Estudantes da Verdade, Luiz Carlos de Carvalho,
aproveitou a oportunidade para apresentar a todos
o prezado Felipe Salom~o, que promoverá a
próxima edição do Congresso Roustaing, em
Franca, SP, com o terna "Jesus, Nem Deus , Nem
Homem". Impossibilitado de permanecer para as
atividades do 2o. dia do evento, Felipe fez uma
breve saudação, parabenizando a AEEV pelo
esmero na organização do quarto congresso e
convidando a todos, por antecipação, para o Os palestrantes Jorge Damas Martins, Ariston S. Teles e Maurício Neiva Crispin
com o presidente do Congresso, Luiz Carlos de Carvalho.
encontro do ano que vem.
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De volta ao Cristianismo do Cristo ...
No segundo dia, domingo, tivemos ainda
mais duas palestras.
Primeiro, a do Dr. Gilberto Perez Cardoso, outro
amigo querido de nossa CASA, com o tema "Medicina
e Doença na Obra de Roustaing - Como Trabalhar
estes Conceitos".
Gilberto apresentou em poucos minutos um
resumo precioso da história da medicina, com
destaque para as participações de Hipócrates,
Paracelso, Hanemman e Mesmer, dentro outros;
salientando, ao final, subsídios importantes
presentes na obra de Roustaing para o
prosseguimento da evolução da ciência médica, à
caminho de sua espiritualização.
Na seqüência, falou o nosso irmão Julio
Damasceno sobre o tema "Oração e Trabalho",
culminando sua apresentação com a apresentação
de mais uma obra publicada por nossa CASA, "Em
Verdade vos Digo", onde faz-se uma comparação
completa e minuciosa entre "O Evangelho Segundo
o Espiritismo", de Kardec, com "Os Quatro
Evangelhos", de Roustaing.

O coral da Mocidade Espírita do AEEV foi um dos destaques do 2o. dia
Eram aproximadamente 12 horas do domingo
quando chegamos aos momentos finais do IV
Congresso Jean Baptiste Roustaing ...
A organização do evento convidou a todos os
palestrantes a subirem ao palco e comporem a mesa,
junto com o prezado Luiz Carlos, que muito
gentilmente passou a palavra ao nosso irmão Azamor
Serrão Filho, presidente de nossa CASA, para fazer
a prece de encerramento.
Na saída do público, distribuiu-se a todos,
gratuitamente, exemplares da obra "Em Verdade vos
Digo", como pequena lembrança daqueles momentos
que vivemos juntos.
Acompanhamos o movimento do público de olho
"comprido" ... as pessoas recebiam o livro sorrindo ...
estavam todas felizes, abrançando-se, despedindose em genuína alegria .

Na saída, o contraste com a luz ambiente do
salão de conferências com o sol brilhante, lá fora,
parecia uma verdadeira onda de esperança, a
bafejar a todos os corações ...
O céu estava muito azul. A brisa nos envolvia,
suave, como que abraçando a cada um. Uma
energia diferente irradiava por todo o ambiente ...
Aprendemos ali, um pouco mais, o verdadeiro
sabor do Evangelho do Cristo.
Aquecendo os nossos corações, ele nos
torna mais alegres, mais fraternos, mais gentis,
mais humanos!
Diante deste sol, esplendoroso, todas as
dores e as sombras do nosso eu se apagam,
naturalmente.

Refletindo sua luz, nossas almas brilham de
felicidade, e esperança! Esperança num futuro
melhor. Esperança na nossa superação pessoal e
na confraternização geral com todos os que fazem
parte de nossas vidas.
Já sentiu alegria em dar o passo seguinte?
Parece tão pouco, tão pequenino, mas, pense
bem, ele é o símbolo perfeito da imensa, da
gigantesca capacidade que tem a alma humana
de seguir em frente, em qualquer situação, de
braços e corações abertos em direção ao grande
Sol da Vida que é Deus, nosso Criador.. .
A todos, paz, e até 2009!

..

A equipe de coordenação do IV Congresso Roustaing está de parabéns!
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-Uma lembrança do
IV Congresso Roustaing
Na abertura do Congresso foi apresentado um pequeno áudio-visual sobre o
Trabalho, produzido pela nossa CASA e ofertado à direção da Associação Espirita
Estudantes da Verdade na forma de singela homenagem. Segue, abaixo, o texto do
material apresentado, como lembrança a todos os que desejarem guardá-lo.

O TRABALHO COMO FATOR DE EVOLUÇÃO
Terá o diamante noção da própria beleza, ao refletir a luz do sol?
Sentirá o lírio alegria pelo perfume que exala?
Apreciará o pássaro a sonoridade do próprio canto?
Provavelmente não... A consciência do próprio papel, no seio da criação,
cresce à medida de nossa evolução. Por isso, Senhor, o "comerás o pão com o
suor do teu rosto" fez-nos parecer o trabalho, a princípio, terrível condenação!
Na lavoura, muitas vezes o suor do rosto misturou-se a lágrimas...
Na indústria, a foligem confundiu-se com a sombra de nossos
semblantes...
Nos escritórios modernos, o sorriso é o disfarce de uma insegurança
permanente ...
Por séculos e séculos, trabalhamos apenas por necessidade, fustigados
por eterna insaciabilidade: fome de comida, de dinheiro, de poder. .. O mais
incrível, Senhor, é que, apesar disto, tua Sabedoria transformou-nos ao longo
do caminho e, pouco a pouco, sem que soubéssemos exatamente como e
quando, transmutou todas estas aflições em aprendizagem e realizações.
Da pedra bruta fizemos as pirâmides.
Da argila informe construímos os arranha-céus.
Do minério incrustado nas rochas surgiram máquinas esplendorosas.
Só lentamente despertamos, percebendo, enfim, o valor e a beleza do
produto de nossos esforços, descobrindo a alegria de plantar e colher, de
projetar e construir, de fazer, transformar, realizar. ..
Hoje o trabalho já virou escola, nas oficinas profissionalizantes.
Já virou remédio, nas sessões de laborterapia.
Santifica-se, a passos largos, na doação espontânea do voluntariado,
atendendo com espírito de fraternidade legítima às mais diversas frentes da
dor e da necessidade.
De tanto trabalhar, por necessidade, acabamos aprendendo a servir, por
fraternidade!
Agora, Senhor, soa-nos no coração a frase do Teu Cristo, Nosso Mestre
Inolvidável: "Meu Pai trabalha, e eu trabalho também".
Se Tu também trabalhas, é sinal de que o trabalho é essencialmente
divino, e é por isso que, no serviço ao próximo, desinteressado e fraterno,
encontramos a maior oportunidade de sublimação de nossas existências...
Obrigado, Pai, portanto, por todas as oportunidades de trabalho recebidas,
e que seja sempre ele a nossa verdadeira e silenciosa oração.
Que Jesus nos abençoe!
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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 04 a 11 anos
e Reunião com os pais - Núcleo de Apoio a Familia.
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 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,S0hs) 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.
CURSOS • de lntodução à Doutrina e de Esperanto.
Inscrições e maiores informações em nossa
secretaria.
Solicitamos às pessoas l:ío 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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