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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

Pensamento dos Espíritos Espíritas

TESE DO ANO 2022

É TEMPO DO ESPÍRITO. É PENSAR PELO ESPÍRITO.
O VÉU DA MATÉRIA - CUIDADO COM O CANTO DA SEREIA.
O que seria pensar pelo espírito?
Em verdade, pensar pelo espírito
é ampliar o foco para o entendimento dos fatos relacionados
com a nossa vida, pois o âmbito
do espírito é a eternidade.
Como espíritas precisamos
aprender a sentir e pensar em
espírito. Não dá mais para continuarmos vivendo somente com a
sensibilidade ligada ao trânsito
imediatista da matéria, ou seja,
é preciso que os procedimentos
corriqueiros do dia a dia ocorram naturalmente, sem potencializá-los além do necessário.
Jesus, sentado à beira do poço
de Jacó, diz à Samaritana: Beba
a água que te ofereço, pois vem
da fonte do espírito e nunca
mais sentirás sede.
É comum acontecer que estudiosos dos evangelhos, mesmo
já despertados pelos avisos do
Cristo Jesus, ainda se deixem
Do inimigo aperte a mão
Com doçura, sem rancor;
Ao contato do perdão,
Toda pedra vira flor.
Symaco da Costa

levar por ansiosa busca do
sucesso pessoal, preservando
o desejo de destaque material,
comumente conhecido como a
ilusão do canto da sereia.
Como fomos devidamente avisados pelo Cristo Jesus: “Não
se pode servir a dois senhores”,
ainda que tenhamos a responsabilidade de: “Dar a César o que
é de César e a Deus o que é de
Deus”.

(…)O Espiritismo é uma ciência
de profundas consequências
ético-morais por estruturar-se
na compreensão de uma filosofia existencial estribada no
comportamento saudável. De
nada adiantaria o conhecimento
da imortalidade da alma e os
efeitos da sua conduta terrestre, se não proporcionasse uma
alteração real na maneira de ser
do indivíduo que lhe assimila
os paradigmas. Exige, portanto,
expressivo esforço do seu adepto
para se adequar aos seus impositivos doutrinários.
Sobrevivendo ao Século das
Luzes que pôde mais clarear com
as estrelas fulgurantes das suas
propostas, venceu sobranceiro
o Século da Ciência e da Tecnologia, sem que qualquer um dos
seus postulados sofresse alteração ou fosse superado, antes
confirmados pelas diferentes
áreas da investigação científica,
seja na Física Quântica, quanto
na Biologia Molecular, na Psicologia Transpessoal, quanto na
Embriogenia, havendo enfrenta-

do as mais avançadas conquistas revolucionárias dos últimos
tempos quais os transplantes de
órgãos, a criogenia, a clonagem,
a fecundação in vitro, a virusterapia... É o maior adversário da
eutanásia, do aborto criminoso,
da pena de morte, do suicídio,
das guerras, sempre de pé contra o direito humano de matar,
avançando estoico pelos caminhos do Terceiro Milênio com
as suas propostas libertadoras
e nobres, construindo o homem
mais saudável, integral e a sociedade feliz por todos anelados.
Dessa forma, recordando o ínclito Codificador Allan Kardec, que
abriu a cortina da Nova Era com
o seu caráter invulgar de homem
de bem, de erudição e de dignidade, nós, os Espíritos-espíritas
agradecemos a sua contribuição
e valor, por haver sido o excelente instrumento do Mundo
espiritual para a Humanidade no
momento mais grave do pensamento histórico de todos os
tempos.

.

Parte final da mensagem de (Vianna de Carvalho – Página psicografada pelo médium Divaldo P. Franco, na noite de 4 de junho de 2001, em Paris, França. Publicada no ESPIRITISMO E VIDA Cap.2,pág.12 - Ed. LEAL- Salvador)

Somando as duas máximas concluímos que, momentaneamente, como espíritos encarnados,
temos sérias responsabilidades
com a vida material, portanto,
devemos mantermo-nos ponderadamente atentos às exigências do mundo, pagando os tributos de César, no entanto, uma
vez acordados pela consciência
cristã espírita para a eternidade
do espírito, a maior valia, na
expectativa das verdadeiras virtudes, necessitamos permanecer
no serviço ao Senhor do Espírito.
Feliz quem luta e padece,
Porque a jusiça é asssim:
Se a grande prova aparece
O débito está no fim.

Alceu Walmosy (médium Waldo Vieira)

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

SAL DA TERRA:

RENATO GALDÊNCIO RAMOS
(30.08.1910 a 08.04.1999)
O nosso querido “irmão Renato”
que, durante várias décadas,
militou entre nós como fiel
servidor desta Casa de Bezerra
de Menezes.
Natural desta cidade, nascido
no tradicional bairro da Tijuca,
teve um princípio de vida difícil,
criado por mãe viúva, costureira.
O menino Renato completava o
orçamento familiar trabalhando
como baleiro, na porta do
educandário em que estudava.
Após completar o curso ginasial,
o jovem Renato empregouse no comércio, até surgir a
possibilidade de ingressar no
Loyd Brasileiro, onde adquiriu
experiência no comércio
internacional, permitindo-lhe o
arrojo de investir suas economias
na importação e exportação de
minérios. Fundou a empresa
R.G.Ramos, onde alcançou grande
sucesso comercial.
A esta altura, sua companheira,
Celina Cecca, acometida de
terrível doença na coluna e
cansada das investidas nos
consultórios médicos, iniciou
a busca de alívio através de
atendimento mediúnico. Após
passagem por algumas casas
(espíritas e meio espíritas) foilhes indicado o atendimento
de Bezerra de Menezes pela
mediunidade de Azamôr Serrão,
na recém fundada Casa de
Recuperação ainda em sua sede
provisória, à rua Dezenove de
Fevereiro no. 19, pois corria o ano
de 1963.
A gratidão de Renato e Celina
pela cura obtida externou-se
pelo fiel engajamento à nossa
Casa, colaborando nas atividades
de atendimento fraterno e na
dedicação ao estudo e vivência
dos preceitos espíritas. Celina,
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como médium eficiente e firme.
Renato, operando em quase
todos os setores, era o que
se pode chamar de “pau para
toda obra”, mas durante várias
décadas assumiu a portaria
com inigualável dedicação,
revelando extremo prazer em
recepcionar os que freqüentavam
nossas reuniões, e grande
carinho e paciência com os que
aqui chegavam perturbados
e aflitos. Apesar do status na
vida material de bem sucedido
empresário, assumia com
extrema naturalidade a função
de servo humilde nesta seara,
ao ponto de exigir dos seus
dirigentes que nunca revelassem
publicamente o fato de ser
o principal responsável pela
aquisição de nossa sede própria.
Vontade que foi respeitada
enquanto encarnado.
Fidelidade, humildade, paciência
e constância, foram os atributos
doados pelo nosso irmão
Renato nos quase trinta anos
de sua participação no Conselho
Administrativo, portanto o
consideramos SAL DA TERRA!

* Do livreto - VINDE A MIM…
O Cristo foi o iniciador da mais
pura, mais sublime moral, da moral
evangélico-cristã, que há de renovar
o mundo, aproximar os homens e
torná-los irmãos. (ESE.Cap.1 item9)
Uni-vos, quaisquer que sejam vossas
crenças. (QE.tomo IV, item11)
Preparai a reconstrução dessa igreja
do Cristo que tem por templo o
vosso planeta e cujos fiéis serão
todos os homens, sem embargo dos
diversos cultos exteriores que os
separam e dividem.
(QE. Tomo II, item 182)
(2021)

Ser Espírita é…
As nossas vidas estão cheias
de velhas verdades, que vamos
aceitando desde muitos jovens.
Fica muito difícil continuar
apegado a elas, a esse castelo de
egocentrismo que construimos
durante ao longo do tempo, onde
as nossas necessidades e desejos
são empilhadas como conquistas
nas prateleiras do egoísmo.
Mas vejam bem, não é feio viver
a vida voltado ao trabalho, a
família, ao conforto material.
. . não é isso que estamos
querendo enfocar. Mas quando
paramos pra pensar e vemos que
só pensamos em nós mesmos,
só buscamos reconhecimento
e conquista pessoal . Nossas
relações com os próximos estão
mais marcadas pelas trocas de
interesses, de oportunismos e nos
tornamos assim mais distantes
dos outros. Daqueles que as vezes
passam próximos de nós e nem
percebemos ou até trabalham
conosco e não temos tempo para
eles. Estou falando da indiferença
que vamos cultivando em nossos
corações, sem ao menos perceber
que nos tornamos frios e bem
distantes do CRISTÃO ESPIRITA
que acreditamos ser, mas ainda
efetivamente não somos. Pois
até já lemos bastante as obras
Espíritas, frequentamos a bom
tempo reuniões de estudo,
tomamos passe e somos cidadãos
respeitados e cumprimos o
nosso mínimo. Não Matamos .
. . Cuidamos de Nossos Filhos .
. . não Roubamos. . . Honramos
Pai e Mãe . . .enfim . . . não
somos maus, somos apenas
egoista. Pois cuidamos de
tudo que consideramos nosso.
Sentimentos de posse, noções
de propriedade, conquistas

meritórias individuais fazem parte
das nossas vidas e estamos bem
com isso. Afinal todos nós lutamos
muito pra chegar até aqui. Mas
ai vem o Espiritismo Cristão que
pretendemos seguir e nos diz de
varias maneiras e inúmeras vezes
que
NÓS VIEMOS A ESTE MUNDO
DE EXPIAÇÕES E PROVAS, PARA
DEIXARMOS O ORGULHO E
O EGOÍSMO , QUE JÁ NOS
DERRUBOU, PARA TRÁS. . .QUE
NUNCA SEREMOS FELIZES
ENQUANTO O SOFRIMENTO DE
NOSSOS IRMÃOS ENCARNADOS,
MANCHAREM AS CALÇADAS DA
NOSSA CIDADE OU DO NOSSO
PLANETA.
Mas isso é impossível, diriam os
mais racionais, os economistas
fariam gráficos demonstrando
suas teorias. Mas na verdade
Jesus já deu a formula da
felicidade muitas vezes e
numa delas ele explicou o que
é a verdadeira caridade que
precisamos, para sanar todos os
problemas do mundo é simples. .
. além de dar a Cesar o que é de
Cesar e a Deus o que é de Deus .
. . Ele em outro momento explica
que:
A caridade, não se restringe
à esmola material, mas, sim,
benevolência para com todos;
indulgência para as imperfeições
alheias; e perdão das ofensas.
(Resposta. 886 de O Livro dos
Espíritos.) Então juntando com os
ensinamentos de Kardec: FORA
A CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO!.
. . chegamos ao grande encontro
de conceitos filosóficos que
deveriam reger nossas vidas.
. . FORA A BENEVOLÊNCIA,
NÃO HÁ SALVAÇÃO. . . FORA
A INDULGÊNCIA, NÃO HÁ
SALVAÇÃO . . . FORA O PERDÃO
NÃO HÁ SALVAÇÃO. . . esse nível
de caridade é que devemos
alcançar, pois essa caridade
é transformadora, ela não
mantem a sociedade dividida
em abastados e vulneráveis,
não existe divisão de casta,
não existe ninguém que não
precise desesperadamente de
PERDÃO, de BENEVOLÊNCIA de
ter boa vontade para com todos
e de INDULGÊNCIA para suas
e nossas imperfeições. Então
nesse conceito de caridade,
todos somos miseráveis e muito
necessitados da caridade dos
outros e isso fica muito claro
em vários momentos de nossas
vidas, é só olhar pra dentro de
nós mesmos.
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VOCÊ SABIA?

UTILIDADE E FINALIDADE DO ENSINO DOS ESPÍRITOS

Uma das principais consequências de nossa Queda original foi o esquecimento das leis universais, ou seja, das leis de Deus. Como a evolução nos tira da materialidade e nos leva de volta à nossa espiritualidade original, o primeiro estágio de compreensão alcançado nos levou à
recordação das leis físicas, que nos trouxeram ao patamar civilizatório atual. Ainda nos falta, no entanto, recordar e compreender que nesse
grande Universo há também Leis MORAIS - e aí temos exatamente o EVANGELHO, como a mais perfeita e pura tradução dessas leis, trazida
ao mundo pelo dedicação amorosa e pelo incomparável espírito de sacrifício de nosso amado Mestre Jesus. Nessa perspectiva, o Evangelho ganha novo sentido e dimensões cósmicas - começa a ser entendido pelo que de fato é - parte integrante das leis da natureza - e não
apenas uma representação religiosa qualquer. Confira abaixo o que esses três grandes luminares - Kardec, Roustaing e Ubaldi nos ensinam
sobre esse tema.

LEIA MAIS
ROUSTAING
LEIA MAIS KARDEC
627. Uma vez que Jesus ensinou as
verdadeiras leis de Deus, qual a
utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar
mais alguma coisa?
“Jesus empregava amiúde, na sua
linguagem, alegorias e parábolas,
porque falava de conformidade
com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se
torne inteligível para todo mundo.
Muito necessário é que aquelas
leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que as
compreendem e ainda menos os
que as praticam. A nossa missão
consiste em abrir os olhos e os
ouvidos a todos, confundindo os
orgulhosos e desmascarando os
hipócritas: os que vestem a capa
da virtude e da religião, a fim de
ocultarem suas torpezas. O ensino
dos Espíritos tem que ser claro
e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância
e para que todos o possam julgar
e apreciar com a razão. Estamos
incumbidos de preparar o reino do
bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja
possível interpretar a lei de Deus
ao sabor de suas paixões, nem
falsear o sentido de uma lei toda
de amor e de caridade.”
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de encerrar todos os homens
num círculo único de amor
e de caridade? (“Os Quatro
Evangelhos”, Tomo I, n 77)

N. 77. (…)Hoje, manda o
“consolador prometido”, o
anunciado “Espírito da Verdade”
dar cumprimento às profecias
por ele enunciadas. Os EspÍritos
do Senhor vêm trazer aos
homens a nova revelação,
a que podeis chamar, como
já vos dissemos, “revelação
da revelação”, e, por meio
dela, clarear e desenvolver
as inteligências, purificar os
corações no crisol da ciência,
da caridade e do amor. Eles
vos dizem, como disse Jesus
outrora: “Não penseis que
tenhamos vindo destruir a lei e
os profetas”. Não; nada do que
está na lei passará, porquanto
a lei é o amor, que há de
continuamente crescer, até que
vos tenha levado ao trono eterno
do Pai. Vimos lembrar, explicar,
tornar compreensível em espírito
e verdade - a doutrina moral,
simples e sublime, do Mestre
[...] Não vimos destruir a lei e
sim cumpri-la, escoimando a
do Cristo das adições que lhe
introduziram, das tradições
que lhe tomaram o lugar, dos
dogmas que, oriundos das
interpretações humanas, lhe
alteraram ou falsearam o sentido
e a aplicação. Vimos reintegrála na verdade, estabelecer na
Terra a unidade das crenças,
convidar-vos e conduzir-vos a
todos, abstraindo dos cultos
exteriores que ainda vos dividem
e separam, à fraternidade, pela
prática da justiça, da caridade e
do amor recíprocos e solidários.
O Espiritismo é a confirmação
do Cristianismo, não com o
feitio que lhe deram os homens,
mas tal como Jesus o instituiu
pela sua palavra evangélica,
compreendida e praticada em
espírito e verdade. Ora, que é
o Cristianismo de Jesus senão
a religião universal, que há

REVIRANDO O BAÚ

FREUD E A PERCPCÃO EXTRA
SENSORIAL
Foto Freud

Tradicionalmente colocam
Freud como grande adversário
das percepções além dos
sentidos físicos, reservando
todas as atenções nesse
sentido, para seu discípulo e
correligionário Jung. Mas, o
fato é que segundo um dos
seus biógrafos, Ernest Jones,
“Dessa conclusão resulta a
Freud não só era liberal a
grandeza do Evangelho, tão
esse respeito, mas possuiu
grande, que o homem ainda não
mente aberta para tudo
pode nem mesmo compreender
que se referisse à telepatia,
e muito menos realizá-la.
clarividência ou alguma forma
Entretanto, conclui-se também
de percepção extra-sensorial.
que o homem vive uma fase da
vida animal, de que seria urgente Embora que, diferente
sair, civilizando-se.
de Jung, recusara-se, no
entanto a investigar a prática
Pode-se então conceber o
mediúnica no espiritismo,
Evangelho como uma meta
pois, a aceitação definitiva
alcançar, como um estado de
dos fatos custava-lhe lutas
perfeição a que o homem ainda
íntimas prolongadas por anos.
não chegou, mas ao qual deverá

LEIA MAIS
UBALDI

chegar fatalmente.[…] (“Evolução
e Evangelho”, Cap. II, Pág. 42, 2a.
Ed. FUNDAPU)

[…] o princípio divino permanece
invariável. O que muda é o
grau de sua manifestação e
realização na Terra, permitido
pelas condições desta. […]
Não é o divino que evolui,
mas a capacidade humana de
compreendê-lo e realizá-lo. Só
o absoluto pode permanecer
imóvel em sua perfeição. Todo o
resto, inclusive as religiões que o
representam, não podem deixar
de evoluir para a perfeição”.
(“Evolução e Evangelho”, Cap. IV,
Pág. 117, 2a. Ed. FUNDAPU)

(2021)

Um dos seus últimos
trabalhos trazia como título:
UM SONHO PREMONITÓRIO
QUE SE REALIZOU.
Foi correspondente da
Sociedade de Investigação
Assuntos Psíquicos, de
Londres, em certa ocasião,
escreveu a um pesquisador
norte-americano dizendo
que, se tivesse de viver
novamente, dedicaria sua vida
à investigação dos fenômenos
psíquicos. (extraído da Revista
Planeta n.14 de outubro de
1973)
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O CRISTO
JESUS
REDIVIVO

Apenas uma vez em cada ano,
Te apresentam na vida em outro plano...
Um belo infante, em belo nascimento...
Passada a grande festa fraternal,
do majestoso dia de Natal,
És a imagem da dor e do sofrimento!
Quando será, Senhor, quando será,
Que a humanidade te contemplará
Em belos quadros de vida e esplendor?

Põe em cada mão o Evangelho,
E que seja o talismã, o Escaravelho
Símbolo da força e do poder!
Põe na mente sã os Teus preceitos,
Revive os belos quadros dos Teus feitos,
Fase o homem a si próprio conhecer!
Ó Jesus! Senhor Jesus!
Que lindas telas emolduram Tua vida.
Tão simples e, ao mesmo tempo,
exuberante!
As pregações do Monte em pleno dia,
As belas noites de luar em Samaria,
Não são simples lembranças, são
calmantes!

Quando soarão as clarinadas,
As bandeiras brancas desfraldadas,
Com dísticos de Paz e de Amor?

Quando convocas Simão Pedro a Te
seguir
e aos demais escolhidos reunir...
Quanta beleza em Cafarnaum!

Basta de sofrimento e de miséria!
É bem pesado o fardo da matéria,
Que a humanidade tem que carregar...

Homens simples, rudes pescadores,
sábios oradores,
Burilando a inteligência de um a um...

Satura toda a natureza de sorrisos.
Mostra a todos nós o paraíso
Em que desejaste o mundo transformar.

Incrédulo, Tomé sempre perscruta,
Enquanto Iscariotes, sempre à escuta,
interessado que imponhas teu poder...

Todos te amam com igual intensidade,
Admitindo seres plena realidade,
Razão do mundo todo, essência do viver,
Transforma os velhos quadros do sofrer,
Mitiga a sede ardente do saber,
Transforma o mundo em Paz e
Harmonia!
Revive o cortejo triunfal,
quando em dorso de pequeno animal,
Te conduzias a Jerusalém!
Mostra-nos o Teu batismo no Jordão
A magnífica figura de João,
A pomba branca da Paz
pairando no Além...
As tuas pregações em Corazim,
As bodas majestosas de Naim,
As muitas curas em Genezaré...
As longas caminhadas na Judéia,
Betânia, Cananéia...
Em tudo resplandece a Tua fé!
Semente infinita de imortalidade...
De Ti precisa toda a Humanidade!
Vera Lúcia Sartori
(Mensagem Psicografada
por Médium da Casa em
Dezembro de 2021)

CONSULTANDO EMMANUEL
Muitos advogam a espontaneidade absoluta da mediunidade e afirmam ser postura equivocada, instruir, ajustar e preparar médiuns, para as atividades das casas espíritas.
Emmanuel, trata a questão, comparando-a objetivamente, com a necessidade do preparo da terra
para atender aos serviços do solo. Encerra o assunto, aliás, com frase magistral, como sempre: “E médium
algum se esqueça de que é na terra boa abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca
proliferam mais e melhor”. (veja SEARA DOS MÉDIUNS - FORMAÇÃO
MEDIÚNICA)
Em O CONSOLADOR - questão 384 encontramos:
Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade?
“Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque, nesse terreno, toda a espontaneidade é necessária; observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões
mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições
de trabalho e boa-vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais
humilde de todas.
A mediunidade não deve ser fruto de precipitacão nesse ou naquele
setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual.

JCE No. 210

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 10hs)
- 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)
1os 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.
20s Sábados - Manhã (Das 10,30 às 12hs)
- Estudo comparado das obras de Pietro
Ubaldi e Allan Kardec.
20s 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)
SESSÕES PÚBLICAS
20s feiras (portão aberto às 19,00 e fechado às 20,25hs). Reunião doutrinária
pública, com passes e irradiações.
Estudo metódico da obra “Os Quatro
Evangelhos”, de J.B.Roustaing.
30s 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.
40s feiras (portão aberto às 19,00 e
fechado às 20,25hs). Desenvolvimento Mediúnico.
50s feiras (portão aberto às 14,00 e
fechado às 14,5h5s) Reunião doutrinária
pública, com passes e irradiações.
Estudo metódico da obra “O Livro dos
Espíritos” de Allan Kardec.
60s feiras-Tarde (portão aberto às 14,00
e fechado às 14,55hs). Desenvolvimento
Mediúnico.
60s 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.

(2021)

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