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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

IX CONGRESSO ROUSTAING SERÁ NA CRBBM EM 06/07
E TERÁ TRANSMISSÃO VIA INTERNET PARA TODO O BRASIL

VEJA TAMBÉM:

CIÊNCIA E ESPITISMO:

SAL DA TERRA:

EURÍPEDES BARSANULFO - PÁG.02

AS EXPERIÊNCIAS DE QUASE MORTE
DO DR. SAM PÁRNIA - PÁG.03

ESPERANTO CHEGA
Á UNB - PÁG.03
DO INIMIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR;
AO CONTATO DO PERDÃO,
TODA PEDRA VIRA FLOR.

SYMACO DA COSTA

"TODA LÁGRIMA
LAVA ALGUMA COISA".
EURÍPEDES BARSANULFO

Faltam poucos dias! Vem aí o nono Congresso Jean Baptiste Roustaing, uma verdadeira
festa de luz e espiritualidade a se realizar na
sede de nossa CASA, no dia 06 de julho, das 14
às 20hs. O tema do evento será "Jean Baptiste
Roustaing, Apóstolo do Espiritismo", e já contamos com mais de duzentas inscrições, vindas
das mais variadas partes deste nosso imenso
Brasil!
Como o espaço de nossa sede é limitado,
nossos irmãos do IBBIS - Instituto Brasileiro de
Benemerência e Integração do Ser -, do Distrito
Federal, nos ofereceram todos os equipamentos e equipe necessários à transmissão do evento pela internet.
Para acompanhar o evento "ao vivo" ou "em
tempo real" (para os mais jovens), basta acessar os sites www.ibbis.org.br ou mesmo o de
nossa CASA - www.crbbm.org - que estarão ambos com os links para a transmissão do congresso.
A programação de palestras inclui temas variados:
Nosso irmão Julio Damasceno abrirá o encontro apresentando "Roustaing e Collignon:
um olhar amoroso sobre os autores humanos de
"Os Quatro Evangelhos"".
Na sequência teremos o nosso confrade Rodrigo Costa trazendo um estudo sobre "As Bodas de Caná e o Início da Missão Messiânica".
Depois de breve intervalo teremos a sempre aguardada palestra de nosso prezado Jorge
Damas Martins, discorrendo sobre o tema "Os
Quatro Evangelhos e a Revelação Progressiva"
e, finalmente, encerrando a sequência, teremos a palestra do nosso confrade e amigo Maurício Neiva Crispin, de Brasília, falando sobre
"Deus, o Sol de Nossas Almas".
Ao final do encontro, teremos ainda o lançamento da segunda edição da obra "Educação Maternal, o Corpo e o Espírito", de Emilie
Collignon. Essa obra foi publicada pelo nosso
irmão Jorge Damas Martins, em 2006, mas
encontrava-se esgotada, e agora teremos uma
nova edição, celebrando a realização deste
nono congresso, para tornar acessível a todos
este conteúdo tão importante para a nossa
Doutrina. Distribuição gratuita, claro...
Faltam poucos dias... que Deus nos abençõe sempre os bons propósitos e as realizações
no bem. Que passo a passo possamos um dia
demonstrar a todos a complementariedade
perfeita das obras de Kardec e Roustaing, duas
obras monumentais, com destaque garantido
no patrimônio literário da Humanidade.

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

AZAMOR SERRÃO
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SAL DA TERRA
EURÍPEDES
BARSANULFO

Nascido em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, Estado de Minas Gerais, e desencarnado na mesmo cidade, aos 38 anos de idade, em
1o de novembro de 1918.
Logo cedo manifestou- se nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, acervo conquistado
naturalmente nas experiências de vidas pretéritas.
Era ainda bem moço, porém muito estudioso e
com tendências para o ensino, por isso foi incumbido
pelo seu mestre-escola de ensinar aos próprios companheiros de aula. Respeitável representante político
de sua comunidade, tornou- se secretário da Irmandade de São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da fundação do jornal "Gazeta de Sacramento" e do "Liceu Sacramentano". Logo viu- se guindado
à posição natural de líder, por sua segura orientação
quanto aos verdadeiros valores da vida.
Através de informações prestadas por um dos seus
tios, tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da Codificação Kardequiana.
Diante dos fatos voltou totalmente suas atividades
para a nova Doutrina, pesquisando por todos os meios
e maneiras, até desfazer totalmente suas dúvidas.
Despertado e convicto, converteu-se sem delongas e sem esmorecimentos, identificando-se plenamente com os novos ideais, numa atitude sincera e
própria de sua personalidade, procurou o vigário da
Igreja matriz onde prestava sua colaboração, colocando à disposição do mesmo o cargo de secretário
da Irmandade.
Repercutiu estrondosamente tal acontecimento
entre os habitantes da cidade e entre membros de
sua própria família. Em poucos dias começou a sofrer
as consequências de sua atitude incompreendida.
Persistiu lecionando e entre as matérias incluiu o
ensino do Espiritismo, provocando reação em muitas
pessoas da cidade, sendo procurado pelos pais dos
alunos, que chegaram a oferecer-lhe dinheiro para
que voltasse atrás quanto à nova matéria e, ante sua
recusa, os alunos foram retirados um a um.
Sob pressões de toda ordem e impiedosas perseguições, Eurípedes sofreu forte traumatismo, retirando- se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha, época em que nele desabrocharam várias
faculdades mediúnicas, em especial a de cura, despertando-o para a vida missionária. Um dos primeiros
casos de cura ocorreu justamente com sua própria
mãe que, restabelecida, se tornou valiosa assessora
em seus trabalhos.
A produção de vários fenômenos fez com que fossem atraídas para Sacramento centenas de pessoas
de outras paragens, abrigando- se nos hotéis e pensões, e até mesmo em casas de famílias, pois a todos
Barsanulfo atendia e ninguém saía sem algum proveito, no mínimo o lenitivo da fé e a esperança renovada
e, quando merecido, o benefício da cura, através de
bondosos Benfeitores Espirituais.[...]
Logo sentiu a necessidade de divulgar o Espiritismo, aumentando o número dos seus seguidores. Para

SEARA MEDIÚNICA

RECURSOS FLUÍDICOS DO PASSE
O médium tem, desde que reencarnou com esta
missão, a facilidade de exteriorizar seu perispírito e
permitir que suas reservas fluídicas sejam utilizadas
pelos operadores espirituais para acondicionar os
fluidos específicos ao tratamento visado. Isto quer
dizer que os médiuns não possuem fluidos com poder vibratório suficiente para restaurar a saúde ou
equilíbrio do próximo. Mas são doadores fundamentais do invólucro fluídico, sem o qual os fluidos mais
potencializados e específicos, manipulados pelos espíritos que dele se utilizam, não atingiriam os órgãos
desejados. Deste modo, seu fluido mais denso forma
uma cápsula, dentro da qual são colocados, pelo espírito operante, os fluidos de cura de mais alto poder
vibratório, oriundos de outras fontes da natureza em
geral: minerais, plantas, água, etc., e dos níveis vibratórios mais elevados a que tenha acesso, ou trazidos por espíritos mais elevados que o assistem e que
sabem e/ou podem manipulá-los.
Isto não quer dizer que o médium nada faz ou nada
possa fazer de si mesmo pelo bem do próximo, como
poderíeis concluir. Não! O médium é a peça fundamental no processo, pois seu fluido é de natureza
densa, uma vez que está impregnado das vibrações
da matéria como encarnado e, portanto, com possibilidade de penetrar naquele corpo denso, compatível com o seu, que é o receptor, e estabelecer com
aquele a sintonia vibratória que será utilizada pelos
espíritos para efetuarem a transfusão fluídica.
Assim, funciona como um transformador, sem o
qual a energia, embora abundante porém de voltagem elevada, jamais se transformaria na fonte de luz
ou calor através da lâmpada ou do aquecedor. Portanto, é parte fundamental do circuito.
Seus fluidos poderão ajudar no reequilíbrio físico/
psíquico, mas não terão o teor vibratório necessário e indispensável para alterar os campos de força e
reverter as situações de desequilíbrios energéticos,
traduzidos em doenças físicas ou perturbações da
mente. É claro que, mesmo quando não esteja amparado por algum espírito familiarizado com os trabalhos de cura, se impuser as mãos ou realizar qualquer
ato mediúnico, como olhar, soprar, orar, emitir pensamentos positivos e de piedade, transformar-se-á
em dinamizador de vibrações do irmão necessitado,
que as captará como ondas de ternura, de esperança
e de fé, o que acarretará a mudança do seu padrão
mental: de uma atitude normalmente negativa para
uma atitude positiva. Isto por si só já alterará todo o
campo vibratório do enfermo, abrindo caminho para
que seu próprio espírito opere as correções, pela força de vontade e pela renovação mental. O Pai Criador
a tudo preside e pela Sua vontade, que é a Sublime
Justiça, o progresso se realiza. O médium é a antena e o transformador. Do seu preparo e manutenção
cuidadosa dependerá, como já dissemos alhures, a
perfeita sintonia e a possibilidade de operação pelos
espíritos.
Quando atua no trabalho de passes o médium normalmente não imagina a responsabilidade que tem

SAL DA TERRA (CONT.)
isso fundou o "Grupo Espírita Esperança e Caridade",
no ano de 1905, tarefa na qual foi apoiado pelos seus
irmãos e alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes, tanto no campo doutrinário,
como nas atividades de assistência social. [...]
Em 1o de abril de 1907, fundou o Colégio Allan
Kardec, que se tornou verdadeiro marco no campo do
ensino. Esse instituto de ensino passou a ser conhecido em todo o Brasil, tendo funcionado ininterruptamente desde a sua inauguração, com a média de
100 a 200 alunos, até o dia 18 de outubro, quando foi
obrigado a cerrar suas portas por algum tempo, devido à grande epidemia de gripe espanhola que assolou
nosso país. [...]
Barsanulfo seguiu com dedicação as máximas de
Jesus Cristo até o último instante de sua vida terrena, por ocasião da pavorosa epidemia de gripe que
assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição, redobrando o trabalho do gran-

no processo e a assistência de que foi objeto durante
o período de preparação, por parte da equipe espiritual que dirige os trabalhos, a começar pela manutenção do seu teor vibratório positivo, fruto da preocupação constante de seus mentores pois que, até o
início dos trabalhos, ele estará cercado de atenção e
cuidados que sequer desconfia. De quantas agressões
e assédios de espíritos perturbados e infelizes ele é
isolado; poucos se dão conta. Isto quando o médium
está consciente de suas responsabilidades e vigilante
pois, do contrário, o seu livre-arbítrio estaria sendo
violado. Caso queira se ligar a estes irmãos pela semelhança de gostos e inclinações, sofrerá com sua
escolha, pelas angústias que lhe causarão, embora
acompanhado de perto pelos seus mentores. Caso
isto ocorra - o que reflete ainda sua imperfeição moral e falta de base evangélico-doutrinária - a sua colaboração na corrente será mínima, tornando-se mais
recebedor que doador. Neste caso, ele será isolado e
submetido a tratamento. Nestes condições, mesmo
aplicando passes, seus fluidos não serão utilizdos integralmente, pois são "diluídos" pelos espíritos operadores, ou, então, graças à misericórdia do Pai, utilizados em irmãos que comparecem à sessão de cura em
idênticas condições de sintonia e teor vibratório. O Pai
trabalha sempre para o Bem e todos os recursos são
carreados para este, não importando a fonte.
A melhor atitude, portanto, é a vigilância , a prece
e a busca, esta sim fundamental, do aprimoramento
da sensibilidade pela renovação mental. Esta é promovida pelo Evangelho lido e, sobretudo, praticado,
e pelo conhecimento das inúmeras obras doutrinárias
esclarecedoras da lei de causa e efeito bem como dos
aspectos de intercâmbio entre os dois planos, fundamentais ao equilíbrio mediúnico e à vigilância mental.
O médium de passes, seja em que tarefa for, na
corrente ou em equipes especiais, ou mesmo trabalhando individualmente, precisa se posicionar sempre
com a humildade daquele que nada pede para si, mas
tudo consegue pela Graça de Deus e de Jesus.
Humildade e Fé, amparadas pelo Amor, tornam-no
receptivo - logo, boa antena - aos trabalhadores espirituais de hierarquia cada vez mais elevada, o que
irá conferindo aos seus passes poderes de cura mais
e mais potencializados, face aos fluidos cada vez mais
sutis operados por estes espíritos. Não nos esqueçamos de que cada um atua com os recursos que está
apto a manipular. Assim, espíritos simples manejam
fluidos simples e grosseiros, como homens simples
só sabem manejar o barro nas suas construções. Espíritos elevados conhecem as técnicas mais apuradas
de manipulação dos fluidos e, como bons químicos,
elaboram substâncias complexas e de poderes variados, à semelhança do especialista capaz de trabalhar
com materiais de alta tecnologia e com eles construir
moradas seguras e duradouras.
Assim é o médium. Francisco de Assis efetuou muitas curas, quase todas instantâneas, e todas tiveram
o amparo de Jesus. Seus fluidos, suas mãos, eram
apenas veículos para o Mestre continuar a socorrer os
filhos do Calvário.

de missionário, que a previra muito antes de invadir o
continente americano, sempre falando na gravidade
da situação que ela acarretaria.
Manifestada em nosso continente, veio encontrá-lo à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Havia chegado ao término de
sua missão terrena. Esgotado pelo esforço despendido, desencarnou no dia 1o de novembro de 1918, às
18 horas, rodeado de parentes, amigos e discípulos.
Sacramento em peso, em verdadeira romaria,
acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura,
sentindo que ele ressurgia para uma vida mais elevada e mais sublime.
Pela humildade de seu Espírito e generosidade de
sua obra, Eurípedes foi o APÓSTOLO DA CARIDADE, é
verdadeiro SAL DA TERRA. Que Deus o abençoe, sempre!
(Adaptadado da Obra "Grandes Espíritas do Brasil, de
Zeus Wantuil, ed. FEB)
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Você sabia?

IDIOTISMO, LOUCURA

Algumas das provas mais difíceis da condição humana são aquelas ligadas ao idiotismo
e à loucura. Nos textos abaixo, Kardec, Roustaing e Ubaldi trazem ensinos importantes
sobre este assunto...

LEIA
MAIS

LEIA
MAIS
KARDEC
371. Tem algum fundamento o pretender-se
que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior?
“Nenhum. Eles trazem almas humanas, não
raro mais inteligentes do que supondes, mas
que sofrem da insuficiência dos meios de que
dispõem para se comunicar, da mesma forma
que o mudo sofre da impossibilidade de falar.”
a) - Não há, pois, fundamento para dizer-se
que os órgãos nada influem sobre as faculdades?
“Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem
destas. Aqui está a diferença. Um músico excelente, com um instrumento defeituoso, não
dará a ouvir boa música, o que não fará que
deixe de ser bom músico.”
375. Qual, na loucura, a situação do Espírito?
“O Espírito, quando em liberdade, recebe
diretamente suas impressões e diretamente
exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado,
porém,ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o
auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte
ou o conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou
as impressões. Se perde os olhos, fica cego; se o
ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que
seja o órgão, que preside às manifestaçõesda
inteligência, o atacado ou modificado, parcial
ou inteiramente, e fácil te será compreender
que, só tendo o Espírito a seu serviço órgãos
incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro
íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter.”
a) - Então, o desorganizado é sempre o corpo
e não o Espírito?
“Exatamente; mas, convém não perder de
vista que, assim como o Espírito atua sobre a
matéria, também esta reage sobre ele, dentro
de certos limites, e que pode acontecer impressionar-se o Espírito temporariamente com
a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta
e recebe as impressões. Pode mesmo suceder
que, com a continuação, durando longo tempo a
loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por
exercer sobre o Espírito uma influência, de que
ele não se libertará senão depois de se haver
libertado de toda impressão material.”

ROUSTAING

“Observai o que se passa com o molho de
feno que é submetido à compressão para torná-lo mais fácil de ser expedido. Seu volume se
reduz e seus filamentos, por assim dizer, deixam
de existir. Desde, porém, que seja submetido à
ação da umidade, readquire a sua liberdade, se
distende novamente e retoma o volume primitivo. Se o Espírito, embora muito desenvolvido,
sofre uma encarnação em que tenha de ser ignorante, simples, mesmo idiota, só encontra no
corpo em que encarna um instrumento pesado,
indócil, incapaz de lhe servir para uma utilização que corresponda ao seu desenvolvimento.
É um piano cujas cordas metálicas foram substituídas por cordas de cânhamo. Por mais perfeito que seja o pianista, dele não tirará som
algum”. (Tomo III,item 199, pág.71)

LEIA
MAIS
UBALDI
"Poderá então ocorrer também que um habilíssimo dirigente (personalidade evoluída) se
ache na contingência de ter que guiar um veículo primitivo, com órgãos defeituosos, que impedira a manifestação dos talentos do sujeito.
E também que um motorista sem valor algum se
encontre a guiar um belo automóvel, que ele,
em sua ignorância, estragará totalmente. Ainda
que a carne seja do mesmo biótipo familiar, ela
se encontrará desposada com diversos tipos de
personalidade, no caso de cada um dos filhos,,
mas isto sempre com uma base de afinidade,
sem a qual, fusão nenhuma pode formar-se. Se
o corpo é mais forte que o espírito, vencerá a
carne, filha por herança fisiológica, dos pais, e
a personalidade que a veste, será por ela rebocada: isto é, a máquina prevalecerá sobre o
dirigente e o indivíduo irá à deriva, à mercê das
leis animais. Mas se o espírito é mais forte, este
dominará e plasmará à sua imagem a carne,
filha dos pais, imprimindo-lhe as características
próprias". ("Teoria da Reencarnação", 2a. parte, em
"Problemas Atuais)

NOSSA SOCIEDADE VIVE UMA CRISE ÉTICA.
EVANGELHIZE SEU FILHO.

SUGESTÕES DE
LEITURA
O autor espiritual,
Néio Lúcio, pela mediunidade de Francisco
Cândido Xavier, apresenta carta enviada por
uma criança desencarnada ao irmão encarnado, provando sua sobrevivência e atestando
a indissolubilidade dos
laços fraternais. Narra
como a alma se desliga
do corpo, suas primeiras impressões ao retornar ao Plano Espiritual,
o processo de adaptação à nova vida e o relacionamento entre familiares que se reencontram após a experiência terrena. Mostra como
são orientados os Espíritos que desencarnam na
infância, ressaltando a importância dos bons
hábitos, da disciplina e da evangelização das
crianças.

ESPERANTO
EM GOTAS

Uma segunda língua para todos. A idéia-base
do Esperanto foi lançada pelo médico polonês
aos 28 anos, Dr. Lázaro Zamenhof, em 1887, há
mais de 125 anos. Desde então, o projeto de
língua planejada transformou-se em uma língua
viva, com cultura própria, mas internacional, e
até mesmo com falantes nativos.
O Esperanto não pertence a nenhuma nação
e pertence a todos. A proposta do Esperanto é
que cada povo continue a falar sua língua materna e use o Esperanto nas comunicações internacionais.
Às vésperas da aprovação final do Projeto
de Lei 6162-2009, que introduz o ensino do Esperanto nas escolas de nível médio do Brasil,
a Universidade de Brasília-UnB acrescentou oficialmente o Esperanto às 12 línguas atualmente ensinadas naquela universidade. O objetivo
principal do curso de 180 horas é a capacitação
adicional de atuais professores de línguas estrangeiras para o ensino do Esperanto.
(Fonte: www.esperanto.com.br)

CIÊNCIA &
ESPIRITISMO

No Reino Unido desenvolve-se hoje um dos
maiores projetos já empreendidos pela humanidade para a definita comprovação da independência entre mente e corpo e da sobrevivência
dela, depois da morte. Liderado pelo Dr. San
Parnia, PHD em biologia celular pela University of Southampton, o projeto inclui um grupo
relevante de cientistas internacionais interessados nas chamadas experiências de quase morte,
desenvolvendo pesquisas inéditas em torno do
tema. O site oficial do projeto fica no endereço www.horizonresearch.org. Há também uma
obra em português, do Dr. Parnia, resumindo o
escopo do projeto, chamada "O que acontece
quando morremos".

VISITE NOSSO SITE:
WWW.CRBBM.ORG
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MENSAGEM DE
BEZERRA DE MENEZES
“A sabedoria que do Alto vem é primeiramente
pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia
de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e
sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se
na paz, para os que exercem a paz".
Tiago 3:17-18

Os sentimentos humanos, mesmo embalados
por suas ideias apaixonadas, se bem conduzidos, vão produzir os mais substanciosos frutos
no majestoso pomar do Senhor.
Todos os sentimentos que lhes foram conferidos por Deus são sagrados e constituem o ouro
e a prata do vosso tesouro divino.
Necessário e urgente se faz o trabalho humilde e fraterno a fim de concluirdes a edificação
do vosso projeto de recuperação espiritual.
A vossa herança e legado eterno estarão protegidos da corrosão e da ferrugem à medida
que vencerdes as barreiras das emoções transitórias, sectárias, alimentadas pelo egoísmo
fulminante e intrigas destruidoras.
A justiça divina renasce em vós através da
compreensão fraterna, trabalho humilde, perdão pleno e amor cristalino.
(Recebida na sede da CRBBM, a 25-05-2013)

MENSAGEM DE AZAMOR SERRÃO
Graças a Deus. Que o manto de Maria Santíssima envolva a todos vós.
Momento muito importante, não só para a
nossa Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, com também para cada um
de vós que compõe este Conselho, que têm o
compromisso firmado na espiritualidade com o
nosso amado Bezerra de Menezes.
Momento muito importante, voltamos a dizer, porque é o limiar de uma fase de compreensão e aprendizado, de cuidarem da formação de cada um.
Porque agora vem a fase muito importante,
a mais importante de vossa trajetória, que é
a aplicação verdadeiramente de todo este
aprendizado, toda esta reforma que veio se
processando ao longo do tempo.
Mas, é importante lembrarmos que também
é um momento muito delicado, dizemos até
perigoso, pois apesar da beleza da obra, da
harmonia do trabalho, da seriedade e empenho do grupo, pequenas partículas, que muitas
vezes estão ocultas e não identificadas na personalidade e nos sentimentos de cada um, que
como uma bactéria que penetra, de tamanho
minúsculo, infinitamente pequena, mas que
não percebida e cuidada a tempo, formará colônias que poderão causar graves prejuízos.
Reparem no peixe que sulca as águas com
suas escamas brilhantes, viçosas...Com o movimento das barbatanas faz com que estas escamas sejam polidas e se tornem brilhantes. Mas
se uma microscópica bactéria entrar debaixo
da escama, logo se formarão outras e mais outras e as escamas acabarão perdendo a força
e o peixe se tornará vulnerável vindo até a perecer.
É preciso neste momento, como alertou
também carinhosamente nosso Bezerra, o autoconhecimento, a autoanálise, para substituir,
afastar estas vibrações que surgem, incompatíveis com os princípios de nossa empreitada.
Porque o momento é extraordinário para a
evolução e a concretização de nossos objetivos
cristãos.
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CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS
"BEZERRA DE MENEZES
Presidência: Azamor Serrão Filho
Orientação: Paulo Roberto Serrão
Domingos - Manhã (Das 9 às 10,30hs) - Estudo dos livros da
Codificação Kardequiana (para maiores de 18 anos). Portões
abertos às 8,30 e fechados às 8,55hs)
Sábados - Manhã (Das 8,30 às 10hs) - Escola de Evangelho para crianças de zero a 11 anos e Reunião com os
pais - Núcleo de Apoio a Família. Portões abertos às 8,00 e
fechados às 8,25hs)
Sábados - Tarde (Das 13,30 às 15hs) - Escola de Evangelho
para jovens de 12 a 18 anos e Reunião com os pais - Conversas Familiares sobre Espiritismo. Portões abertos às 13 e
fechados às 13,25hs)
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.
2os Sábados - Manhã (Das 10,30 às 12hs) - Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e Allan Kardec.

Portanto pedimos a todos um esforço muito
grande para que superem, avaliem suas microscópicas inferioridades para que elas não
tenham condições de prejudicar a evolução, o
progresso de cada um de vós.
Pela mesma razão pedimos ao nosso querido
filho que, consciente de sua responsabilidade,
conduza este rebanho, mantendo-se sempre
forte, revestindo o laço de compreensão e fraternidade, com o coração vibrando em sintonia
com todos neste amor claro, vibrante, brilhante
com nosso Irmão Bezerra e todos os amigos espirituais. Que Deus te abençoe, meu filho, que
você seja coberto pelo manto de Maria Santíssima.
Que tenham sempre luz, paz harmonia para
dar a todos. Que Deus abençoe a todos vós.
Que esta manhã seja de muita alegria, harmonia, paz e que levem para seus lares, podemos
afirmar, beijados pelo amor de Bezerra e pelo
amor fraternal de Maria Santíssima. Que Deus
os abençoe.
Azamor Serrão
(Mensagem recebida em 25-05-2013, por ocasião da
recondução de Azamor Serrão Filho à Presidência de nossa CASA).

2ºs 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
2ªs 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.
3ªs e 5ªs feiras (portão aberto às 14,00 e fechado às
14,50hs) 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 Intodução à Doutrina e de Esperanto.
Inscrições e maiores informações em nossa secretaría.
______________________________________________
Solicitamos às pessoas do sexo feminino evitarem trajes
ousados, tais como: shorts, frente única, calças colantes
e saias muito curtas. Aos do sexo masculino que evitem
bermudas ou shorts.
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