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

---

---

,

FORA DO AMOR NAO HA SOLUCAO
,
"Amai a Deus aci ma
de tudo, amai os
vossos irmãos mais do
que a vós mesmos" [...]
"Amar a Deus é amar
a todas as coi sas por
amor dele".
(Os Quatro Evangelhos, Tomo
Ili, itens 240 e 261)

Em meio ao tumulto, aquieta-te.
Frente à algazarra, busca o silêncio
interior. Fecha os olhos. Desliga-te
por um instante dos arredores, e
procura o teu centro. O teu eixo.
Finca bem os pés no chão, e
mant em o equilíbrio.
Eleva o pensamento em prece. Só
ela vai te colocar em sintonia com
pensamentos superiores. Deixa que
o lufar de uma brisa nova invada o
teu coração. Observa. Ela te traz paz.
Serenidade. Aproveite-a. Respira.
Acalma-te. Lembra-te que é possível
estar em meio ao agito sem fazer
parte dele.
No fundo do mar as águas são
sempre mais calmas. O turbi lhão é
da superfície. Dentro de cada um de
nós existe também o endereço da
paz. Procura-o em ti. Só ele vai te
permitir o necessário
distanciamento dos problemas que
te cercam, para que possas
ajuizá-los melhor.
Feito isso, abre novamente os olhos,
e observa a multidão.
Percebes, agora, como estão todos
perdidos? Tontos? Feridos?
Famintos?

COMPREENDER DE UMA VEZ POR TODAS QUE ESTAMOS TODOS INTERLIGADOS
A RECEITA SIMPLES EOBJETIVA PARA UM MUNDO MELHOR

Os orgulhosos só encontraram
desilusão e escárnio.
Os poderosos, solidão e amargura.
Os indiferentes e acomodados não
sabem mais para onde se dirigir, e a
acomodação contínua
entorpeceu-lhes as forças para
soerguer-se e caminhar por si.
Os pobres, os humildes, os
pequeni nos do mundo choram e
t remem, de frio e de fome, porque
não têm a quem gritar, a quem
recorrer.
Na lama, no entanto, todos os
gritos se confundem. Irmanam-se
todos na imensa aflição.
Apieda-te de todos eles.
Abre os braços, e acolhe os que
puderes, no amplexo de que fores
capazes, com o amor que te
alimenta o coração.
Caíram todos por falta de amor, e
não sabem ainda que só o amor
será capaz de reergue-los.
Lembra-te de Pedro: "O amor cobre
a multidão de pecados". (1 Pedro,
4:8)
Se dizes-te espírita, fostes chamado

Do inimigo aperte a mão
Com doçura, sem rancor;
Ao contato do perdão,
Toda pedra vira flor.
Symaco da Costa

ao serviço.
"O Filho do Homem não veio para
ser servido, mas para servir"
(Mt.20:28), lembra?
Esquece-te de vez.
Pensa nos outros. No todo. No
coletivo.
Sê tu o cirineu de teu irmão.
Oferece preste o teu ombro, e divide
com ele a cruz que o esmaga.
Não hesites. Não te acomodes.
Usa os dias que te restam para
servir, no limite do limite de tuas
possibilidades.
Entrega-te à vida, e deixa para trás
todos os interesses pessoais, os
pretextos banais, as justificativas
que têm emperrado o teu progresso
espiritual em tantas e t antas
encarnações.
A hora é de servir.
A hora é de amar, e amar
incondicionalmente, porque os erros
nós os compartilhamos todos, e não
há na Terra um inocente que seja
digno de atirar a primeira pedra.
Esquece o cisco nos olhos dos
outros, e trat a, célere, da trave que
encobre o teu.

Quem já venceu noutras vidas
Atritos e ódios mordentes
Consegue nascer na Terra
Com muito poucos parentes.
·
Cornélio Pires, médium Chico Xavier

Talvez nunca mais, ou talvez
somente muito, muito à frente, no
tempo, tenhas outra chance como
a atual para te mostrares digno do
Cristo que um dia abraçaste na
cond ição de cristão, ou espírita.

Aproveita o tempo.
A tua hora é já.

Museu Virtual

Estamos cheios de
novidades ! Confira!

...
Acompanhe as novidades que vem
sendo atualizadas no site da CASA:

www.crbbm.org

Evangelho meditado
Fa la sempre ao coração,
Evangelho praticado
É permanente oração.
Azamor Serrão

entregavam o Espírito ao
Criador. [...]
Em 1878, mais ou menos, se
fez espírita. Tomou para seu
companheiro e mestre o seu
colega Bittencourt Sampaio ...
[...] Sayão e Bittencourt
Sampaio pertenceram à
Sociedade "Deus, Cristo e
Caridade" até o dia em que
uma divergência determinou a
saída dos membros que não
se deixaram arrastar pelo
orgulho da ciência. Foi então
que fundaram o "Grµpo dos
Humildes", vulgarmente
conhecido por "Grupo Sayão",
dirigido espiritualmente pelo
anjo Ismael e materialmente
Antônio Luiz Sayão por ele, Sayão.
O que se passou na primeira
(Resumo do capít ulo homônimo da obra
"Grande Espíritas do Brasil", de Zeus Wantuil)
fase desse Grupo está
minuciosamente descrito no
Nasceu na cidade do Rio de
seu livro inicial, intitulado
Janeiro, em 1829. De origem
"Trabalhos Espíritas". Foi
humilde, passou necessidades tempestuosa e, por isso,
para bacharelar-se em
muitas lágrimas custou ao
Ciências Jurídicas, na então
pobre do Sayão. A segunda
Academia de Direito de São
fase foi mais calma e deu-lhe
Paulo, em 1848.
ensejo a que publicasse o seu
Trabalhador incansável e
segundo livro, que denominou
extremamente econômico,
"Elucidações Evangélicas",
conseguiu fazer fortuna,
livro que tantos e tão
poupando e guardando as
relevantes serviços tem
parcas economias que lhe
prestado aos que se entregam
sobravam das suas restritas
ao estudo da Doutrina
necessidades materiais.
Espírita. Foi quando
Talento modesto, aliado ao
desencarnou o bom
desejo do bem servir ao
Bittencourt Sampaio.
Senhor, jamais se deixou
Desde essa data entrou o
atingir pelo orgulho e pela
Grupo na sua terceira fase,
vaidade, ou pelas sugestões
que não foi para Sayão tão
do fausto e da orgia. Seu
tempestuosa quanto a
vestuário sempre foi sério,
primeira, mas que se
simples e decente, sua
caracterizou pela luta que ele
alimentação sólida, parca e
teve de sustentar contra os
sóbria.
espíritos das trevas, quando o
Seu lar, nos tempos
Grupo sucessivamente
ignominosos da escravidão,
recebeu os livros "Jesus
eram o céu dos desgraçados
Perante a Cristandade" e "De
que tinham ped ido a prova de Jesus para as Crianças",
ser escravos. Nele se
ditados pelo Espírito de
acolhiam, para de
Bittencourt Sampaio e
escravizados ficarem livres,
publicados por Sayão.
pois eram tratados pelo
Faleceu a 31 de março de 1903,
"senhor" como irmãos e
à mesma hora em que a
amigos e se constituíam
Federação Espírita Brasileira
membros de sua família. Que
comemorava a desencarnação
o digam os Moisés, os
de Allan l<ardec. Desencarnou
Celestinos e as Joanas, cujos
como justo, balbuciando uma
filhos eram por ele
Ave Maria. Pela grandeza de
acalentados e muitas vezes
sua Obra, e pelo exemplo de
nos seus próprios braços
sua humildade, Antônio Luís

SAL DA TERRA

-
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Sayão, grande divulgador de
l<ardec e Roustaing é,
também, "Sal da Terra".

SEARA
,,
MEDIUNICA
A LUZ DO CRISTO
NOS
,
TRABALHOS MEDIUNICOS
COMO SE PREPARAR PARA O
EXERCÍCIO DA MEDIUNIDADE

(continuação finaQ
Compreendei bem a
responsabilidade do Cristo perante
o Pai que Lhe confiou estes
espíritos(. ..)
Muitos deles foram companheiros
nos mesmos atos menos dignos, na
mesma semeadura e agora ao vosso
lado esperam o gesto de
compreensão e de amor para
quebrar a couraça que os impede de
despertar para a Luz.
Sois devedores da lei a serviço da
Justiça Divina. Portanto não deveis
julgar, jamais, nem desprezar estes
irmãos, pois é vossa tarefa
testemunhar-lhes as excelências do
Evangelho para que possam, por sua
vez, reiniciar a marcha. A vós
compete a compreensão, a
tolerância, a prece por todos eles e,
acima de tudo, a preparação
evangélica para, quando os
defrontarem, vossa serenidade e o
vosso amor os contagie e acalme,
tal como Francisco de Assis agiu

com o lobo de Gúbio.
O Mestre ama a todos igualmente.
Não faz distinções, pois vê em todos
nós irmãos, filh os do Pai Altíssimo.
Se chora pelos rebeldes e
retardatários, chora mais ainda por
vós que já O conhecendo e O
amando, muitas vezes O esquecem e
O negam em vossos atos,
pensamentos e palavras
antifraternas.
O Cristo está presente em todos os
momentos de nossas vidas, como
iniciamos nosso capítulo de hoje,
pois está ligado a cada um de nós
pelos laços do coração.
E nos trabalhos de intercâmbio
mediúnico, quando a prece ao
Criador é a primeira atitude tomada
pelo médium, fios tenuíssimos, mas
de poderosa energ ia, se estabelecem
entre o coração do Cristo e o
daquele que O evoca, e os recursos
fluídicos lhe são ampliados em
muito.
A presença dos mentores espirituais
e de espíritos amigos reforça esta
corrente, pois eles juntam sua prece
à do médium e a festa de luz se
estabelece aos nossos olhos
espirituais. Por isso Jesus nos diz
que "onde estivermos reunidos em
Seu nome"(Mateus 18:20), ali Ele
estará. Esta foi uma das mais
consoladoras promessas do Mestre,
que a cumpre como prometeu já há
tantos séculos.
Estamos relembrando estas coisas
aos médiuns para que não duvidem
nunca da presença do Cristo quando
de seus corações a prece sincera
evocar o Seu amparo.
E nós vos concitamos ao crescimento
na fé e na qualidade do próprio
trabalho mediúnico pela reflexão
nestas afirmações, que trazemos a
vós por solicitação de nosso amado
Francisco. Aprende i a confiar em
vossas mediunidades e
principalmente no amparo do Alto.
Não vos julgueis desprotegidos ou
indignos da assistência sublime,
desde que em vossos corações o
amor ao próximo seja o alvo de
vossa súplica, no desejo de servir em
nome de Jesus. (fim do capít ulo)
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Voltei, ....
Fred Figner.
Esta é a segunda edição da nova
"Folha da CASA", em seu formato de
encarte do jornal "O Cristão Espírita". A
ideia, vale lembrar, é antes de tudo
resgatar um pouco da memória da
CASA. Reavivar a lembranca de
médiuns queridos, colabo~adores e
tantos mais que já foram para o plano
espiritual. mas que junto conosco
participaram um dia destes mais de so
anos da CRBBM.
Nesta ed ição traremos em destaque a
nossa Geny Arantes Lemos, e esta
matéria teve a participação de sua
filha, que t emos a felicidade de ver
ai nda frequentando a nossa CASA.
Gostaríamos de aproveitar e destacar o
caráter colaborativo desse periódico, e
reforçar o pedido a todos os que
trabalham e frequentam esta Casa de
Bezerra que compartilhem também
conosco fotos e histórias aqui vividas,
para que possamos oportunamente
publicá-las nesta Folha.
Ainda nessa edição, o nosso irmão
Fernando estreia uma nova sessão de
entrevistas, começando pelo nosso
irmão Rubens - um dos médiuns mais
antigos da CASA - chegou aqui pelas
mãos do irmão Azamor - e até hoJe nos
traz muitas alegrias com a sua
convivência. Que Deus abençoe a todos
os nossos queridos irmãos.

As tardes dos
Sábados
nunca mais serão
as mesmas.
Conheça as reuniões da MOCIDADE.
' Você vai encontrar espaço pra os seus
; questionamentos em um ambiente
l favorável para trocar ideias e tirar
:.dúvidas, falando abertamente também
[ de:
; Filosofia Espirita...
:, Ciência Espirita ...
[ Religião Espirita ...

•

~~

/

Casa de Recuperação e Benefícios
.. Bezerra de Menezes
'· Sejam todos bem vindos às reuniões
'. da Mocidade Espírita.
, Principalmente jovens moços e moças
acima dos 13 anos de idade
Todos os sábados os portões abrem às
"13,30h fecham às 13.55h e às
· reuniões vão das 14h às 15,30h.

De ascendência judaica, nasceu em
dezembro de 1866, na Boê mia, que
na época fazia parte do Império
Austro-H úngaro.
Aos 15 anos emigrou para os
Estados Unidos da América,
exat amente quando Thomas Edson
lançara um aparelho que registrava
e reproduzia o som - o Fonógrafo.
Fascinado pela novidade, adquiriu
um equipamento.
Chegou ao Brasil em 1891,
desembarcando em Belém do Pará,
sem falar nossa língua portuguesa.
Mas, muito determinado, começou
a exibir com grande sucesso a
novidade para o público, que
pagava para gravar e ouvir a própria
voz. Fez seu "tour''

comercial em várias capitais antes
de chegar ao Rio de Janeiro, onde
aportou já falando razoavelmente o
português e com boa quantia em
dinheiro. Aqui, Figner abriu sua
primeira loja, a Casa Edson, onde
importava e comercializava
fonógrafos, com formidável sucesso
comercial. Ficou riquíssimo,
constru iu bela mansão na Rua
Marques de Abrantes 99, (vide foto)
hoje Centro cultural Arte-Sesc e
Bistrô do SENAC.
Em 1918, a terrível pandemia
conhecida como Gripe Espanhola,
dizimava a família carioca,
praticamente parando a cidade.
Lojas e até farmácias fecharam as
portas. Figner, pelo contrário abriu
as portas de sua mansão,
acolhendo doentes como um
hospital, e agindo op'erosamente

~ CORAL
A nossa CASA mantém em atividade
um Coral cujas vozes são treinadas sob
a batuta da nossa Maestrina, Rita
Cabus, e tem se apresentado
frequentemente em datas especiais ou
junto ao nosso grupo de teatro. Nós
acreditamos que através da arte pode
elevar-se o Espírito a uma percepção
mais ampla, e o Fundador e Orientador
Geral de nossa CASA, Azamor Serrão,
sempre incentivou a arte como
expressão de espiritualidade.
A FOLHA DA CASA tem o prazer de
convidar a todos - médiuns,
colaboradores e frequentadores - a
participar de nosso Coral. Os ensaios
são normalmente aos sábados, às 15hs,
aqui em nossa sede. Pedimos aos
interessados para entrar em contato
com a nossa Secretaria - telefone
2266-6567 - deixando seu nome e
contato.

como enfermeiro, ao ponto de
contaminar-se também. Mas, como
verdadeiro homem de ferro, não
reduziu suas tarefas, nem
comerciais nem as espirituais, pois
se tornara médium espírita, muito
atuant e, despachando diariamente
mais de 150 receitas.
Figner veio a ocupar o cargo de
tesoureiro e depois de
Vice-Presidente da Federação
Espírita Brasileira. Possuía sólido
conhecimento doutrinário e foi
fervoroso divulgador de l<ardec e
Roustaing.
Após sua desencarnação,
transmitiu através da mediu nidade
de Chico Xavier, a substancial obra
Voltei, sob o pseudônimo de Irmão
Jacó, cuja leitura especialmente
recomendamos ...

GENY ARANTES LEMO~
BARRA DO PIRAÍ-11 DE JULHO DE 1918
/ DESENCARNOU 15 de maio 2009
Diferentemente da Geny em que a
música popular manda atirar pedras, na
nossa Geny só podemos derramar flores.
De origem muito humilde, aos 12 anos já
trabalhava em uma confecção de jeans,
como costureira, para ajudar os pais no
sustento de mais 10 irmãos.
Aos 17 anos casou-se e veio morar no
Rio de janeiro. Teve 3 filhos: Paulo
Murilo, Suzete e Denise.
Em 1965, uma jovem sobrinha sua
contraiu grave problema neurológico
e de difícil trato. Encontrava-se
internada há 6 meses, sem melhoras,
no Instituto de Neurologia, em
Bot afogo. Como já tinha afinidade
com a Dout rina Espírita, e recebendo
a indicação a respeito de um
médium que receitava sob a
orientação do Espírito de Bezerra de
Menezes, não relutou, veio à CRBBM,
ainda na nossa sede provisória, à rua
19 de Fevereiro 19, pedir ajuda para
sua querida sobrinha. A jovem logo
se recuperou, causando espanto aos
médicos que a tratavam.
Geny nunca mais deixou a CASA.
Tornou-se adepta fervorosa, estudando
com afinco a Doutrina e assumindo em
pouco tempo a atividade mediúnica em
alguns trabalhos, com grande dedicação
e persistência, por mais de 40 anos
ininterruptamente.
Mas, Geny não era somente uma espírita
bem informada, em busca de maior
esclarecimento espiritual e
aperfeiçoamento das suas
características mediúnicas - vidência,
desdobramento, psicofonia e psicografia.
Foi sempre, entre nós, também, um
exemplo de dedicação fraterna, não só
aos pacientes que aqui chegam
procurando alívio para suas mazelas,
dores e angústias, mas também a todos
os companheiros da equipe mediúnica,
começando na confecção dos aventais
de trabalho e estendendo-se a todo tipo
de ajuda, tanto material como
psico-espiritual.
Por tal, como destacamos no
cabeçalho deste artigo, nossa Geny,
somente merece flores, muitas e belas
flores ...
pag. 3

Nossa
Evangelização

Infantil

trabalhos para prender a atenção e
forçar os jovens. Ao falar de um
tema, não usamos o livro como
base principal, pois muitos ainda
não adquiriram o hábito de ler e
têm como melhor forma de
aprendizado a imagem. Por
exemplo, se queremos ensinar o
que é caridade, mostramos um

EVANGELIZACÃO DA
FAMÍLIA- co'NHEÇA
campanha CRBBM
·. ,-.;
O GRUPO LARANJA
Nossa Evangelização
Infantil - que vai do
nascimento (ou, até
mesmo antes, no
caso das gestantes)
até a pré-adolescência
acontece aos sábados
pela manhã e é
dividida em sete (7)
grupos que têm os
nomes de cores: Verde, Coral,
filme ou uma imagem de Jesus
Amarela, Lilás, Azul, Laranja e
Acerola.
praticando ou os levamos a
As idades limítrofes de cada um deles
aprender a fazer em visitas
não são rigorosas, pois também usamos
fraternas, visitando locais que
como atributo a maturidade e a
exijam deles o exercício.
capacidade de acompanhar e
Para saber mais sobre as
compreender tudo o que é colocado. A
atividades de nossa Evangelização
transferência de grupo de cada criança é
e ter acesso a artigos e sugestões
discutida ao final do semestre pelos
de leitura relacionadas à Educação
evangelizadores do grupo e informada
Infantil, à luz da Doutrina Espírita,
nas reuniões mensais, que acontecem,
visite
a página da Evangelização
geralmente, nos terceiros sábados de
da Família em nosso site, no
cada mês.
Nessas reuniões, são discutidas
endereço
situações e necessidades dos
http://www.crbbm.org/evang eli zaca
evangelizadores, com o objetivo de
o-da-familia.html. Até lá!
promover os ajustes necessários que o
trabalho impõe e, também, ajudar
aqueles que de alguma forma precisam
de orientação ou apoio, em razão de
questões específicas. Eventualmente,
são apresentados os trabalhos que
estão sendo desenvolvidos pelos grupos,
a fim de que todos tomem
conhecimento do que está sendo
realizado na Evangelização Infantil come
um todo.
O trabalho com as crianças e jovens
tem como base, certamente, a
Doutrina Espírita. São utilizados
ferramentas e instrumentos lúdicos
Irmão Rubens conheceu o irmão Azamor
que estimulem a participação dos
em 1963, em nossa antiga sede, na 19 de
evangelizandos, de tal forma que
Fevereiro 56. Chegou trazido por duas
senhoras amigas. Comenta emocionado
estes se sintam à vontade para
a paz e o jeito de nosso Orientador Geral
trazer temas que gostariam de
ao
falar e envolver as pessoas da
discutir em grupo e, até mesmo,
assistência
em suas palestras públicas.
dificuldades que possam encontrar
Em uma oportunidade, estando longe da
na escola ou nos ambientes que
Casa e enfrentando problemas de saúde,
frequentam.
recebeu do Irmão Azamor o receituário
O grupo Laranja acolhe crianças de
pelo correio e o tratamento através da
11 a 13 anos, aproximadamente.
irradiação das terças, que já existia
Nessa idade, observa-se, na maioria
nesta época. Rubens hoje é nosso irmão
das vezes, diferenças no
e é médium da Casa há mais de so anos.
Quando chegou a Casa se impressionou
comportamento e interesses dos
muito
com a qualidade do passe e até
evangelizandos. É o momento em
hoje
colabora
como médium na equipe
que, no geral, as meninas se
que
atende
a
todos
os nossos frequenmostram um pouco mais maduras do
tadores, compondo a corrente magnétique os meninos.
ca que a Casa oferece. Rubens, exemplo
É necessário muito dinamismo nos
de dedicação.

VELHOS
COMPANHEIROS

•

A Casa de

Bezerra

A Nossa Casa
E as nossas atitudes
quando aqui estamos

É oportuno lembrar que estamos

frequentando uma "Casa de

Oração".

Para tal devemos ter consciência da
importância da nossa mudança de
ao entrar nesta Casa.

atitude

É muito importante o silêncio e a

escolha dos assuntos que devemos
colocar aqui.

De maneira nenhuma estamos pedindo que
deixemos a alegria lá fora. muito pelo contrário.

mas devemos observar a importância de
respeitar o momento de muito irmãos que estão

a procura de ajuda para seus problemas
e de nossos mentores espirituais que
estão nos envolvendo e prepa rando

o

ambiente para as melhores condições
do nosso atendimento.

Não esqueça que nesta Casa
viemos encontrar o melhor

de nós mesmos

.,.._

VOCE SABIA?
Pressenti mentas

CRBBM
LANCA MAIS
'
UM LIVRO NO
13°.
CONGRESSO
ROUSTAING!
Para manter a "tradição" dos
Congressos Roustaing, a CRBBM
lançou em Anápolis o seu 140 títu lo
-A QUEDA ORIGINAL SEGUNDO O
ESPIRITISMO, de J.E. Guillet, com
Organização e Notas de Jorge
Damas Martins. Exemplares foram
distribuídos a todos os presentes, e
sua versão digital já está também
disponível para download gratuito
na Biblioteca Virtual de nosso site http://www.crbbm.org/prata%20da%
20casa.html.

"Alivia as chagas dos que padecem
e terás o esq uecimento

da própria dor"...
Raios de Luz - Ali Omar - médium Azamõr Serrào

JCE no.197 O Cristão Espírita

A intuição de algum episódio
futuro pode vir diretamente
do inconsciente da própria
pessoa, como lembrança
difusa de sua programação
espiritual para a encarnação
presente, como pode ser
também sugerida por um de
seus mentores espirituais,
chamando sua atenção para
algo relevante. Nur.n caso
como no outro, os relatos de
, pressentimentos que se
confirmam são numerosos,
desafiando a incredulidade de
nossos dias ... Veja abaixo
mais sobre o tema, nas obras
de l<ardec, Roustaing e Ubaldi:

LEIA MAIS l<ARDEC

salutares e vos tornais desgraçados
por culpa vossa."

"A evolução é uma laboriosa
emersão das trevas da ignorância
na luz do conhecimento. o
inconsciente representa a parte de
ignorância ainda não destruída pelo
conhecimento. A evolução é uma
progressiva invasão do consciente
no terreno do inconsciente para
transformá-lo em consciente, o que
leva a uma diminuição dos espaços
dominados pelo inconsciente e a um
aumento daqueles ocupados pelo
consciente. O subconsciente é um
inconsciente inferior, feito de
material já conquistado que o ser
possui em síntese como sua
sabedoria adqu irida. o
superconsciente é um inconsciente
superior a conquistar, que
constituirá a sua sabedoria futura. O
primeiro transmite ao consciente os
resultados das suas experiências em
forma de impulsos sintéticos. O
segundo transfere ao consciente os
seus pressentimentos, antecipações
situadas ainda fora das suas
experiências e à espera delas". ("Um
Destino Seguindo Cristo", Cap. XVI)

522. O pressentimento é sempre um
aviso do Espírito protetor?
"É o conselho íntimo e oculto de um
Espírito que vos quer bem. Também
está na int~ição da escolha que se
haja feito. E a voz do inst into. Antes
de encarnar, tem o Espírito
conhecimento das fases principais
de sua existência, isto é, do gênero
das provas a que se submete. Tendo
estas caráter assinalado, ele
conserva, no seu foro íntimo, uma
espécie de impressão de tais provas
e esta impressão, que é a voz do
instinto, fazendo-se ouvir quando
lhe chega o momento de sofrê-las,
se torna pressentimento."
523. Acontecendo que os
pressentimentos e a voz do instinto "Simeão recebeu do seu anjo de
são sempre algum tanto vagos, que guarda a inspiração (é o que, na
devemos fazer, na incerteza em que vossa linguagem humana, chamais
um pressentimento) de que não
ficamos?
morreria
antes de ver o Cristo do
"Quando te achares na incerteza,
Senhor. Por efeito dessa inspiração,
invoca o teu bom Espírito, ou ora a
houve, de sua parte, intuição,
Deus, soberano senhor de todos, e
convicção.
Ele te enviará um de seus
Ainda em virtude da mesma
mensageiros, um de nós."
inspiração, ele se sentiu impelido a
524. Os avisos dos Espíritos
ao templo, onde, esclarecido por
ir
protetores objetivam unicamente o
ela,
tomou nos braços o "menino
nosso procedimento moral, ou
Jesus" e o proclamou o salvador
também o proceder que devamos
esperado, pronunciando as palavras
adotar nos assuntos da vida
do cântico.
particular?
Não estão cumpridas e não se hão
"Tudo. Eles se esforçam para que
de
cumprir ainda as proféticas
vivais o melhor possív~l. Mas, quase
sempre tapais os ouvidos aos avisos palavras do inspirado Simeão? (Os
12017)

Quatro Evangelhos, Tomo 1, item 41)
"Ao chegar Jesus, a massa popular
foi presa de forte impressão. (. ..)
Percorreu-a esse frêmito que faz
pulsar com força as artérias do
homem, quando pressente que um
fato grave vai ocorrer". (Os Quatro
Evangelhos, Tomo 111, item 196)
"Não há necessidade de que penetreis nos segredos do futuro. Tudo
quanto, com relação ao presente,
cumpre que conheçais vos é revelado". (Os Quatro Evangelhos, Tomo Ili,
item 196)

REVIRANDO O

BAU
Relata Camile Flammarion no livro "A
Morte e o seu Mistério" que o irmão
de seu avô, o Conde Tadeu Czacki,
depois da morte de seu pai, o viu em
sonho, comunicando-lhe uma dívida
de 100 ducados emprestados por seu
vizinho, que recusara veementemente
o recibo. Pedia ao filho para pagar
essa dívida, tranquilizando sua alma.
O Conde Tadeu considerou esse sonho
como um sonho qualquer e não lhe deu
atenção. No día seguinte o sonho se
repetiu. Resolveu procurar o vizinho,
fazendo-lhe perguntas.
Soube então que seu vizinho emprestara
ao seu pai, efetivamente, os tais 100
ducados, mas que não cobrara por não
possuir prova escrita. Imediatamente o tio
avô de Flammarion pagou a dívida. Logo
seu pai lhe apareceu em sonho para
agradecê-lo.
Parsus, um conhecido pintor europeu,
morava em Argel, na cidade de Abd AI Tíf.
Durante o sono viu-se envolvido por
intensa claridade e sentiu-se transportado
para estreito corredor invadido pela água.
Entendeu que estava num barco
naufragando.
Subitamente, um homem todo molhado
veio ao seu encontro. Reconheceu um
amigo de Paris. A expressão do amigo
refletia tal pânico que Parsus gritou,
apavorado, acordando sua esposa. Fora tão
real a cena que não hesitou em
descrevê-la.

'Tenho certeza de acabar de ver meu
amigo em perigo de morte no seu iate,
o Rollon"- disse. Algumas semanas
mais tarde, chega-lhe às mãos o jornal
com a notícia do naufrágio. A data
indicada era justamente a do
pesadelo.
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LUZ E
CARIDADE
BRILHAM
NO 13°.
CONGRESSO
ROUSTAING!

..

Não podia haver local mais
apropriado para a 13ª. edicão do
Congresso Roustaing: Cen'tro
Espírita Luz e Caridade! Essas
são as bases desse evento
"mambembe", que circula pelo
país, anualmente, convidando a
todos a se engajar na volta do
CRISTIANISMO DO CRISTO.
O tema da edição 2017 foi
"Reencarnação". Faz sentido... o
Centro Luz e Caridade tem como
projeto social exatamente uma ...
MATERNIDADE - a Maternidade
Dr. Adalberto - valorosa
iniciativa liderada pelo confrade
Antônio Fernandes, que oferece
às mães da região, e
especialmente às mais simples,
a oportunidade de um
atendimento humanizado, com
toda a assistência que a
caridade requer. Parabéns aos
nossos irmãos de Anápolis, e
obrigado por toda a
hospitalidade com que nos
receberam. Deus os ampare em
sua obra no Bem!
Nessa edição o Congresso
Roustaing contou com quatro
palestras. A primeira delas coube
ao nosso irmão Julio Damasceno
- "A Reencarnação e o Amor de
Deus" - focalizando o caso

JCE no, 197

Cnc;Lao F P· t

Judas. Júlio lembrou as
revelacões sobre a encarnacão
de Judas como Joana D'Arc ~ sua
condição, hoje, de Espírito
completamente redimido,
aproveitando em seguida os
ensinos de sua trajetória
espiritual para mostrar como a
Lei de Deus funciona para
propiciar o arrependimento, a
expiação, a reparação e a
redenção de todos nós, filhos
pródigos da criação ...

A segunda apresentacão - "A
Espiral do Tempo e as
Reencarnações"- foi feita
pelo nosso prezado Dr.
Maurício Neiva Crispin, do
Instituto lbbis, que brindou a
todos com uma maravilhosa
explicação sobre as leis
gerais da evolução, e
especialmente sobre a
questão da retrogadação do
Espírito, tão discutida em
nosso meio. Trazendo
brilhantes referências sobre o
tema, Maurício explicou que a
evolução funciona em ciclos,
dentro dos quais avanços e
retrocessos são naturais e
previsíveis, e que a
impossibilidade da
retrogradação, conforme a
entendemos hoje, só se dá entre
esses mesmos ciclos. (Exemplo:
um ser humano pode retroceder
para um mundo mais atrasado
'
mas ainda na condicão humana
'
'
sem poder voltar ao ciclo
animal...)
Não faltou assunto para o
intervalo do almoco. Ao final
dele, porém, foi a ·vez do nosso
querido Felipe Salomão, valoroso
representante do movimento
espírita de Franca, SP, trazer-nos
um substancioso estudo sobre o
Sudário de Turim, na palestra "O
Santo Sudário e a Encarnacão
Flu ídica de Jesus". Felipe ·
(2017)

discorreu amplamente sobre o
Sudário e sua tumultuada
história, culminando por
identificá-lo como a prova mais
concreta que temos da
passagem de Jesus pelo orbe e
de sua "ressurreicão" - ou
desmaterialização do corpo
ectoplasmático de que se serviu
para se tornar aparente (visível e
tangível) entre nós ... Foi
aplaudido de pé!
Finalmente, coube ao nosso
amigo Jorge Damas Martins
fechar com "chave de ouro" o
nosso encontro fraterno,
surpreendendo a todos com a
palestra "As Origens da
Encarnação e os Criptógamos
Carnudos", mostrando que os
Espíritos autores de "Os Quatro
Evangelhos" serviram-se dessa
famosa expressão apenas para
efeito de comparação, assim
como o próprio Codificador a ela
recorreu, para essa mesma
finalidade, em outras
oportunidades. Aproveitando o
ensejo, explicou as origens de
nossa encarnação, seus
primeiros estágios, nos reinos
mineral, vegetal e animal, e toda
a miríade de fases por que
passamos para chegar, enfim, à
condição da "simplicidade e
ignorância", etapa da evolucão
em que alcancamos a cond(cão
humana. Enfim, uma pérola de
palestra, felizmente regi strada
pelas câmeras potentes da TV
IBBIS!

A próxima já tem local e data
definidos: Centro Espírita
Estudantes da Verdade, de
Volta Redonda, RJ, no
segundo fim de semana de
junho de 2018. Até lá!
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CASA DE RECUPERAÇÃO E
BENEFÍCIOS BEZERRA
DE MENEZES
Presidência:
Azamor Serrão Filho
Orientação:
Paulo Roberto Serrão
Domingos - Manhã
(Das 9.30 às 11.00hs) Estudo dos livros da Codificação Kardequiana
(para maiores de 18 anos).
Portões abertos às 9.00 e fechados às 9.25 hs)
Sábados - Manhã (Das 8.30 às l0hs)
- Escola de Evangelho para crianças de zero a 14
anos e Reunião com os pais• Núcleo de Apoio a
Família. Portões abertos às 8,00 e fechados às
8.25hs)
Sá bados - Tarde(Das 14 às 15.30hs) - Mocidade de
14 a 18 anos e Reunião com os pais - Conversas
Familiares sobre Espiritismo. Portões abertos às
13.30 e fechados às 14,00hs)
los Sábados - Manhã (Das 10,30 às 12hs) Sessão dupla de estudos:
Leitura e comentários sobre a obra "Estudos
Filosóficos", de Bezerra de Menezes, e "Os Quatro
Evangelhos", de Roustaing.
2°s Sábados - Manhã {Das 10,30 às 12hs) Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e
Allan Kardec.
2°s Sábados - Noite (Das 19 às 2lhs) Noite da
Saudade (homenagem aos irmãos que já estão no
além). Portões abertos às 18,00 e fechados às
18,30hs)
SESSÕES PÚBLICAS
2•s feiras (portão aberto às 19,00 e fechado às
20,20hs), Reunião doutrinária pública, com
passes e irradiações. Estudo metódico da obra
"Os Quatro Evangelhos", de J.B.Roustaing.
3•s feiras (portão aberto às 14,00 e fechado às
14,SShs) 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
20,25hs). Desenvolvimento Mediúnico.
S•s feiras (portão aberto às 14,00 e fechado às
14,ShSs) Reunião doutrinária pública, com
passes e irradiações. Estudo metódico da obra "O
Livro dos Espíritos" de Allan Kardec.
6•s feiras-Tarde (portão aberto às 14,00 e fechado
às 14,SShs). Desenvolvimento Mediúnico.
6•s feiras· Noite (portão aberto às 19,00 e fechado
às 20,25hs) Reunião doutrinária pública, com
passes e irradiações. Estudo metódico da obra "O
Livro dos Espíritos", de Allan Kardec.

Assistam em nosso site as palestras do

CURSOS- Introdução à Doutrina, a Kardec e a
Roustaing. Informações em nossa secretaria.

Congresso, no endereço:
http://www.crbbm.org/videoteca3-congress
os-roustaing.html

So1,c ta mos às pessoas do sexo feniin o evitarem
traies ousados, tais como s orts, rente 1Jn ica,
calças colantes e saias rn1.11to rur:as Aos do sexo
masculino que evitem bermudas ou ~ho ,.
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