Instrumento Divulgador dos Conceitos Espíritas da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes -Ano LI- Rio de Janeiro-Julho a Setembro de 2017 - N° 198
"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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ONDE ESTA A TUA FE?
Este ano decidimos celebrar a
lembrança de nosso Patrono,
Bezerra de Menezes, e Azamor
Serrão, Fundador e Orientador
Geral de nossa CASA, criando em
nosso site uma nova área,
dedicada à transcrição das
mensagens de Bezerra recebidas
pela abençoada mediunidade de
Azamor Serrão. Trata-se de
patrimônio valioso, preservado nas
páginas das primeiras edições de
O CRISTÃO ESPÍRITA mas hoje de
difícil ace sso, que decidimos
recuperar e dar mais visibilidade /
publicidade. Segue abaixo uma
delas, a título de "degustação",
mas o convite que fica é que se
dirijam todos ao endereço
www.crbbm .org para conhecer e se
encantar com as demais, todas
lindas e da mais profunda
espiritualidade. Viva a
mediunidade cristã!
Filhos, venho, como humilde
peregrin o, esmolar um pouco da
vossa confiança e, assim, apelar
para todos que já começaram a
compreender o verdadeiro sentido
da vida, para que não vacilem, pois
a falta de fé em Deus é que
dificulta a caminhada para o Alto,
tomando-nos surdos ao chamado
divino e impedindo-nos de
aproveitar a oportunidade que Ele
nós dá.
Lembra i-vos e que a obra é
meritória, só dependendo de
renúncia e muito esforço, maneira
peja qual podemos evidenciar
nossa confiança na Suprema
Bondade, que sempre ampara as
reali zações de caridade sincera e
pura, capazes de ajudar a
transformar esse Planet a em
evolução.
Para que o homem possa realizar
qualquer obra, é necessári o que
ele tenh a fé no resultado fi nal do
seu t rabalho. Nenhum lavrador
plantaria se não esperasse colher.
Nenhum construtor ergueri a uma
casa se não contasse habitá-la.

Nenhuma jornada seria iniciada,
se não houvesse a esperança de
ser atingido o destino colimado.
Assi m, igualmente, nenhum
mandamento de Deus seria
obedecido, se não houvesse a fé
que nos dá a certeza daquilo que
desejamos. Com essa ideia diante
de nós, podemos repetir as
palavras do Apóstolo Paulo aos
Hebreus: «Ora, se m fé é impossível
agradar a Deus: porque é
necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que Ele
existe e que é galardoador dos
que o buscam» (Hebreus Cap. 11,
vv.6).
Encontramos também a aplicação
positiva dos princípios de fé, nos
vários casos de cura realizados por
Jesus. "Tua fé te salvou" - era a
invariável advertência que o
Mestre estendia a todos, mesmo
aos Apóstolos.
Ao perceber a falta desse
princípio, Jesus fez recriminações
em t ermos enérgicos. Disse certa
vez, quando lhe perguntaram: "Por
que não pode mos nós expulsá-lo?
E Jesus lhes respondeu: «Por causa
da vossa pouca fé; porque, em
verdade vos digo, se tivésseis fé
como um grão de mostarda, diríeis
a este monte: passa daqui para
acolá e haveria de passar e nada
vos seria impossível (Mateus, Cap.
17, vv. 19 e 20). E mais uma lemos:

"E não fez ali muitas
maravilhas, por causa da
increduli dade deles"
(Mateus. Cap. 13, vv.58).
Ser espírita é ter certeza de vencer
no cotejo entre o bem que semeia
e o mal que espalha. Sua
consciência não teme nem a
análise mais rigorosa nem o
julgamento mais perfeito por
parte do juiz incorruptível que
cada um t em dentro de si próprio.
Ser espírita é cond icionar toda a
beleza da vida à obra fraterna do

amor ao próximo, tendo por
apostolado a missão sublime de
erguer os que caírem, amparar os
desgraçados, ensinar os
transviados. E, com ardorosa fé,
com espírito de sacrifício e
renúncia, trabalhar
incessantemente por t odas as
formas possíveis para que a
humanidade modifique, na hora
presente, o triste cenário do
mundo, deste mundo que se
apresenta convulsionado pelas
baixezas irrefreáveis, pelos ódios,
pelas ambições, pelo egoísmo,
pela inveja e pela ment ira, daí
resultando as angústias, as dores,
os sofrimentos em que se debat em
os homens, dentro das mais
tormentosas paixões , que os
escravizam à baixa atmosfera da
Terra, destruindo t odos os
supremos ideais de evolução e
aperfeiçoamento dos Espíritos.
Sede espíritas cheios de fé,
conscientes de que tendes sobre
os ombros pesada cruz, a qual
conduzire is até o fim da vossa

PERDESTES? NÃO TE LAMENTES.
CESSA O PRANTO EM QUE TE ESGOTAS.
A CIÊNCIA DE VENCER
APRENDE-SE NAS DERROTAS.

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

LUCIANO DOS REIS- MÉDIUM CHICO XAVIER

jornada pela Terra, pelo mundo a
que viestes cumprir nova jornada
em busca da perfectibilidade.
Sede criaturas de fé! Sede
espíritas! Cumpri vosso dever;
dever imposto à vossa
consciência, à claridade do vosso
Espírito. Trabalhai impu lsionados
pelas vibrações que hão de vos
sacudir arrebatadoramente,
despertando-vos as energias que
jamais permitirão vos entregueis
à inércia, mas, antes e acima de
tudo, que vos conduzirão à glória
e à eternidade fut ura. E que
cintile sobre vós a luz irradiadora
da fé, o calor do mais fervente
entusiasmo pela obra do Bem, o
bafejo cálido dos que vos há de
levar ao t riunfo e à vitória.
Paz e amor em Jesus
BEZERRA DE MENEZES ...,

(Médium: Azamor Senão)
(TRANSCRITO DE O CRISTÃO
ESPÍRITA no. 09 - dez 66/jan67)

Evangelho meditado
Fala sempre ao coração,
Evangelho praticado
É permanente oração.
Azamor Serrão
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SAL DA TERRA
Francisco Valdomiro Lorenz
Ás 13 horas de 24 de Maio de
1957, na cidade de Porto Alegre
(RS), regressou à Pátria
espiritual o nosso venerando
Irmão, nascido na pequena
aldeia de Zbislav, perto da
cidade de Tcháslav, na Boêmia,
no dia 24 de Dezembro de 1872,
mas que adquiriu cidadania
brasileira e aqui viveu como
cidadão utilíssimo durante 64
anos de sua preciosa existência.
Filho de pais muito pobres, sem
recursos para estudar nem
meios de comprar livros, a
imensa cultura de Lorenz não
poderia ser compreendida sem a
doutrina das encarnações
sucessivas e da mediunidade
superior.
Ele chegou a possuir bem
oitenta idiomas diferentes, do
Ocidente e do Oriente, antigos e
modernos, inclusive o velho
sânscrito, do qual fez a
maravilhosa tradução de
«Bhagvad-Gitá», em versos no
mesmo ritmo do original. Seu
conhecimento da língua do
antigo Egito lhe permitiu
preparar um livro pasmoso para
nossa Federação, intitulado - «A
Voz do Antigo Egito».
Seu primeiro livro sobre
Esperanto foi publicado na
Boêmia, em 1890, com o título
«Plena Lemolibro de Esperanto
por êehoj». Logo depois de
publicar esse compêndio, teve
que deixar a pátria, onde suas
ideias religiosas de espírita e
seu ideal de política democrática
eram coisas proibidas pelo
Governo imperial, católico e
reacionário. Para comemorar o
jubi leu de ouro desse livro, os
JCE no.198 O Cristão Espírita

amigos do poeta fundaram em
Santos, no ano 1940, o «Grupo
Esperantista Francisco Valdomiro
Lorenz» .
No Brasil, foi habitar em Dom
Feliciano, no município de
Encruzi lhada do Sul, Rio Grande
do Sul, onde tinha conhecidos.
Vivendo num pequeno lugar, sem
relações nos grandes centros,
ser-lhe-ia impossível publicar um
livro sobre Esperanto .
Realmente, entre seu primeiro
livro e o segundo decorreram 51
anos. Nesse meio tempo,
escreveu em jornais e revistas,
,
e, em 1929, deu a público a
importante obra - «Iniciação
Linguística», que lhe grangeou
grande autoridade a respeito
de assuntos linguísticos.

_l

Só quando a FEB criou sua seção
de edições em Esperanto, em
1937, abriu-se uma Edítora para
ele recomeçar ele sua missão
espírita-esperantista. Publicou-se
então, em 1941, a coletânea de
poemas traduzidos de 40 línguas
diferentes, com o título
«Diverskolora Bukedeto», e em
1942, sua tradução de
«Bhagvad-Gitá». Em 1944,
apareceu a primeira coleção de
poemas medíúnicos em
Esperanto, com o título «Voêoj de
Poetoj el la Spirita Mondo»,
formado em grande parte por
poesias recebidas pelo próprio
Lorenz como médium, e outras
por ele traduzidas de «Parnaso
de Além-Túmulo». O valor
literário desse livro foi posto em
relevo por «La Nica Literatura
Revuo»,. em seu número 5, de
1956, que transcreveu do livro
dois poemetos como modelo de
bela poesia.
Refez e permitiu fosse publicado
sob seu respeitado nome o livro
didático «Esperanto sem
Mestre», editado pela Federação
Espírita Brasileira e que já conta
inúmeras edições.
Sua última obra de Esperanto foi
a «Antologia de Brazilaj Poetoj»,
cujo manuscrito foi preparado a
(2017)

pedido da Liga Brasileira de
Esperant o.
Em português publicou muitos
livros int eressantes.
A vida intelectual de Lorenz
reve lou desde a infância um
Espírito de Alta Esfera, mas não
só intelectualmente foi um ideal
que todos teremos que lutar por
alcançar; moralmente, foi
também um modelo e deu
exemplos que viverão na
lembrança das gerações. Lorenz
nunca poderá ser esquecido.
Três dias antes de sua partida,

um de nossos amigos recebeu da
Rádio-Roma um pedido de notas
biográficas para uma
homenagem que a Rádio oficial
da Itália lhe iria prestar, pelo
fato de ser ele então o mais
antigo esperantista vivo. Esses
dados foram logo remetidos por
via aérea para o Sr. Luigi
Minnaja, que dirigia o programa
de Esperanto naquela grande
estação de rádio. A revista oficial
da Universala Esperanto-Asocio
publicou, em seu número de
Maio, que Lorenz era
esperantista desde
1887, por isso a
Rádio-Roma lhe
prestaria aquela
homenagem. Antes,
porém, de ser
irradiado o programa,
já se havia
transformado em
homenagem
póstuma.
Para nós, essa
"estrela verde" será
sempre um exemplo
brilhante e vivo,
posto que soube
viver e morrer como
verdadeiro ... SAL DA
TERRA!

SEARA.,
MEDIUNICA
Amigo le itor nossa coluna do
Jornal CE finalmente virou um
livro, e agora você pode ter na
integra
este Ensaio sobre Aspectos
Científicos e Religiosos da
Mediunidade, sob o títu lo" Seara
Mediúnica", ele foi-nos
transmitido psicograficamente
pelos Frades Menores, sob a
orientação de 5. Francisco de
Assis.
Aborda, em seus 52 capítulos,
um amplo espectro de temas
relacionados à mediunidade,
de Jesus, o médium de Deus, à
física quântica, passando pelos
fenômenos mediúnicos ao
longo da história, o perispírito,
os fluidos, o poder da mente, a
fluidoterapia de hoje e do
amanhã, os ambientes das
Casas Espíritas, o teor
vibratório e sintonia, as
cirurgias esp irituais, a evolução
moral e psíquica, o papel da
ciência na comprovação do
perispírito e da existência da Alma
e sua reencarnação, levando ao fim
do materialismo.
Enfatiza, sobretudo, a preparação
dos médiuns para os trabalhos e o
porvir da mediunidade, após a
Transição Planetária, tendo no
Amor e na Vivência Cristã a grande
força para operar os"milagres" que
Jesus nos disse que faríamos, pois
"somos deuses".

Livro distribuído
gratuitamente
pela CRBBM

(Transcrito e adaptado do
volume "Grandes Espíritas do
Brasil, de Zêus Wantuil, ed.
FEB)
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VOCE SABIA?
Influência dos
Espíritos nos
acontecimentos
da Vida

"O inimigo em nosso caminho é
experiência necessária. Na escola
da Terra aprendemos a amar,
estudando a lição do pe rd ão.

"

..,

REVIRANDO O
B~LJ -

sobe uma escada, a escada se
quebra e ele morre da queda.
Foram os Espíritos que
quebraram a escada, para que o
dest ino daquele homem se
cumprisse?
"É exato que os Espíritos têm
ação sobre a matéria, mas para
cumprimento das leis da
Natureza, não para as derrogar,
fazendo que, em dado momento,
ocorra um sucesso inesperado e
em contrário àquelas leis. No
exemplo que figu raste, a escada
se quebrou porque se achava
podre, ou por não ser bastante
forte para suportar o peso de um
homem. Se era destino daquele
homem perecer de tal maneira,
os Espíritos lhe inspirariam a
ideia de subir a escada em
questão, que teria de quebrar-se
com o seu peso, resultando-lhe
daí a morte por um efeito
natural e sem que para isso
fosse mister a produção de um
milagre."

"Deus tem muitas mãos
e muitas vozes" ... diz o
ditado popular. A
Providência Divina se
manifesta das mais
variadas formas e
mesmo nos mais
longínquos e solitários
recantos, através de uma
miríade de
intermediários - os
Espíritos, encarnados ou não
- que fazem com que a Lei
Divina se cumpra com
naturalidade e sem ferir o
livre-arbítrio dos homens. O
segredo é ter "olhos de ver",
para poder observar e
agradecer a multidão de
cuidados com que somos
silecionsamente agraciados, a ,
todos os instantes ... Vejamos
o que l<ardec, Roustaing e

Ubaldi falam a esse respeito.:

A 1•. MENSAGEM ESPÍRITA DO BRASIL

O registro foi feito pelo grande Luiz
Olímpio Teles de Menezes, pioneiro do
Espiritismo em nossas terras, que fundou,
na Bahia, o primeiro periódico espírita
brasileiro - O ECHO DE ALÉM-TÚMULO que, à página os de sua primeira edição,
em 1869, traz para a história essa preciosa
informação:
"O dia 77 de Setembro de 7865 marcará

-

uma época feliz em nossa vida, e o
deverá também ser nos fastos
(registros históricos) do Espiritismo no
Brasil. Foi às 11 e meia da noite de 77
de Setembro de 7865 que tivemos a
inefável felicidade de receber a
primeira comunicação espirítica;
tendo, depois, muitas outras tido lugar
em presença de amigos nossos e de
pessoas notáveis por sua
circunspecção e seu saber".
Vale destacar que a data vale apenas
como registro do exercício da
mediunidade sob a orientação das
luzes kardequianas, visto que foi com
base nas instruções dadas pelo
Codificador, Allan Kardec, em "O Livro
dos Médiuns", que Teles de Menezes e
seus amigos se lançaram à prática
mediúnica; sem nenhum prejuízo ou
desconsideração de toda a prática
mediúnica popular em nossas terras,
há muitos séculos, graças
principalmente às veneráveis
influências indígenas e africanas.
JCE no.198 O Cristão Espírita

"Nossa influência intervém
ocultamente em muitos fatos
que atribuís a uma circunstância
feliz". (Tomo 1, item 72, pág. 386)

*
525. Exercem os Espíritos alguma
influência nos acontecimentos
da vida?
"Certamente, pois que vos
aconselham."

*
a) _ Exercem essa influência por
outra forma que não apenas
pelos pensamentos que
sugerem, isto é, têm ação direta
sobre o cumprimento das
coisas?
"Sim, mas nunca atuam fora das
leis da Natureza."

*
526. Tendo, como têm, ação
sobre a matéria, podem os
Espíritos provocar certos efeitos,
com o objetivo de que se dê um
acontecimento? Por exemplo:
um homem tem que morrer;
(2017)

"(...) para alcançar um objetivo
humano, os meios humanos são
sempre os empregados". (Tomo 1,
item 46, pág. 239)

*
"O homem não quer compreender, já o temos dito, que,
seja qual for o objetivo espiritual
que se tenha em vista atingir,
necessário é se humanizem os
meios que lhe são postos ao
alcance para isso". (Tomo 1, item
55, pág.286)

LEIA MAIS UBALDI
A providência divina representa
esta força maior, a justiça em
ação, não só para levantar, como
para abater. Por lei espontânea
de equilíbrio, vereis que ela sabe
dosar as provas para que não
ultrapassem as forças; vê-la-eis

levantar-se, gigantesca, ara
proteger o hum ilde indefeso e
honesto que a opressão humana
tencionava arruinar; vereis que
ela dá a quem merece e tira de
quem abusa, premiando e
punindo, distribuindo além das
partilhas humanas.
Tremei vós, vencedores pela
força humana, diante desse
poder da justiça, que impulsiona
todo o universo; e vós, fracos,
não acrediteis que a providência
seja inércia ou fatalismo, amiga
dos preguiçosos; não espereis
que essa força vos afaste do
sagrado esforço de vossa
evolução. Conceito de justiça e
de trabalho, conceito científico
do mundo fenomênico, não é
base de um afastamento gratuito
de sanções de dor e significa
direito ao mínimo indispensável
às forças humanas para ascender
o cansativo caminho da vida;
significam repousos merecidos e
necessários, não ócios gratuitos
e perenes, como quereríeis.
Nada mais falso que a
identificação da providência com
um estado de inércia e
expectativa passiva. Isto é
invenção de indolentes iludidos,
é exploração dos princípios
divinos. Ela está presente para
reerguer o homem que, na luta,
perde suas forças, como o está
ao abater o rebelde, mesmo se
gigante; ela está ativa sobretudo
para o justo que quer o bem e
com seu esforço o impõe. Então
o inerme, sem forcas humanas,
sem apoio, sem meios, apertará
no punho fechado as forças mais
altas da vida; as tempestades do
mundo se acalmarão e os
grandes se dobrarão, porque ele
personifica a Lei e sua ordem.
Enquanto permaneceis sozinhos
na luta, abandonados apenas às
vossas pobres forças, situado na
profunda organicidade do real,
recolhe-as de todo o infinito. Se
parece abandonado e derrotado,
uma voz lhe grita: tu não estás
sozinho. O inerme pode então
dizer a grande palavra que
ribomba em todo o universo:
fa lo-vos em nome de Deus. (A
GRANDE SÍNTESE, CAP. 87)
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As Encarnacões
,
sucessivas

A ideia de um grande professor
não é nova, nem tão pouco
original. Mas, no esforço de
entender um pouco as
questões básicas que de
tempos em tempos vêem a
povoar nossas cabeças. De
onde viemos, para onde vamos
·n ? F'1ca
e o que f azemos aqui......
claro em nossas mentes, que
existe uma inteligência maior,
super-humana, um pensamento
que rege nossas vidas. É
quando percebemos que,
mesmo dando tudo errado,
invariavelmente tudo se
caminha para o certo.
Independente de vontades
menores e mesquinhas em
condições transitórias. A única
coisa que a nossa vontade
determina é o tempo, é quando
vam os ser capazes de perceber
que do lado do amor... "O jugo é
leve e o fardo é suave."
Mas, para tentar compreender
melhor os mecanismos criados
para t rilharmos o cami nho da
evolução, sem achar que esse
aparente determinismo pode
ser impositivo e ditatorial,
devemos antes de tudo
compreender o que DEUS quer
com a nossa evolução.
Substitua a palavra DEUS por
AMOR, e compreendemos que
um mundo melhor, tem que ser
um mundo para todos. Essa é a
evolução que Jesus veio
demonstrar. Só o amor ao
próximo vai permitir que esta
evolução chegue as nossas
vidas. Mas como fazer isso?
Como aprender? ... Repetindo o
erro, até cansar de errar?...
Como fazer que um torturador
compreenda que ele não tem
dire ito de torturar. .. como fazer
que um espancador veja o mal
que ele está causando. Como
fazer que o mal por pior que
JCE no.198

Cristão Esp1ma

possa ser, fazendo renascer
corações tão duros, e ai sim,
gerando a transformação do
ser e que assim venha surgir o
bem ......Vamos tentar entender
o sistema correc ional celestial
e seus mecanismos.

O mundo material x
mundo espiritual
O primeiro mecanismo, que
permite o desenvolvimento, de
todos os processos necessários
a evolução do homem bruto e
ignorante é o cenário; o mundo
material. O palco das nossas
ações, onde vão acontecer
todas as experiências
necessárias para a inevitável
evolução do ser. Pois, caso a
evolução se desse somente no
mundo espiritual, alguns
espíritos mais brutos,
possessivos e rebeldes, Sujeitos
a Lei de Causa e Efeito, não
poderiam ser contemplados
com novas oportunidades, com
a benção do esquecimento de
suas faltas anteriores. Pois no
mundo materi al, estamos todos
cobertos pela carne que
esconde quem realmente somos
e misturando assim vítimas e
algozes, aumentamos as
chances de resgatar nossas
dividas, criando circunstâncias
necessárias ao nosso resgate
em um mundo de provas e
expiações.
Uma vez, libertado o espírito
das reencarnações na matéria
densa, temos em fim a visão de
toda a nossa trajetória de vida,
melhor desfrutando das
orientações de amigos
espirituais e melhor planejando
o processo de sublimação do
espírito.

As oportunidades são inúmeras
pois o nosso "professor" Jesus
tem todo amor de Deus. Já
pararam pra pensar, que sistema
mais incrível, paciente e
inteligente, que faz com que o
mais medíocre dos seres da face
da Terra tenha várias chances de
realizar a felicidade real e plena
da evolução.
Vários pensadores já concluíram
que somos como atores
encaramos em personagens para
poder vivenciar as mais variadas
situações e crescer em
1
sabedoria e assim compreender
melhor a posição do outro. A
vida que vivemos pode ser
medida pela nossa capacidade
de compreender o outro, através
do nosso próximo é que
poderemos encontrar a Paz e a
Felicidade que tanto queremos
para nós.
Portanto oportunidade não vai
faltar basta apenas querer
começar a escrever uma história
diferente daquela que o nosso
egoísmo insiste em reeditar e
deixar aflorar "o novo" em
nossos corações.

Acompanhe as novidades que vem
sendo atualizadasno siteda CASA.

.-~..._ VISITE NOSSO SITE: www.crbbm.org

CASA DE RECUPERAÇÃO E
BENEFÍCIOS BEZERRA
DE MENEZES
Presidência:
Aza mor Serrâo 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 lOhs)
- 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)
Sábados - 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.

www.crbbm.org

2°s Sábados - Manhã (Das 10,30 às 12hs) Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e
Allan Kardec.

fA

2°s Sábados - Noite (Das 19 às 21hs) Noite da
Saudade (homenagem aos irmãos que já estão no
além). Portões abertos às 18,00 e fechados às
18,30hs)
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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.

f~Pllill 1SMO (liRl3TAO
REVf.LAÇÃO L>A REVUAÇÃO

SOUATRO EVANGELHOS
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3•s feiras (portão aberto às 14,00 e fechado às
14,55hs) Reunião doutrinária pública, com
passes e irradiações. Estudo metódico da obra "O
Evangelho Segundo o Espiritismo" de Allan
Kardec.
4•s 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 14,55hs). Desenvolvimento Mediúnico.
6ªs 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
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