JornalCE194.pdf

1

13/10/16

18:14

O Cristão Espírita 50
anos

Instrumento Divulgador dos Conceitos Espíritas da Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes - Ano L - Rio de Julho a Setembro de 2016 - Nº 194
“Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade” - KARDEC

BEZERRA DE
MENEZES E
AZAMOR SERRÃO
150 ANOS DE ESPIRITISMO CRISTÃO
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Programada a jornada
encarnatória de Azamor,
Bezerra estaria no momento
oportuno ao seu dispor e no
seu aguardo, mas cabia-lhe
dar os “passos” necessários
para o encontro agendado e
acordado entre as partes.
Talvez não tenhamos refletido ainda
o quanto custaram, a Azamor, cada
passo em direção ao “Médico dos
Pobres” e o pleno cumprimento dos
compromissos firmados...
Aos olhos do mundo era um homem
Do inimigo aperte a mão
Com doçura, sem rancor;
Ao contato do perdão,
Toda pedra vira flor.

comum, pai de família, profissional
competente e dedicado, gênio
afável, naturalmente propenso ao
bom humor, à gentileza
espontânea, à sensibilidade da arte
e às coisas do Espírito...
Aos olhos de Deus, um Espírito que
estava prestes a dar o seu “salto”
mais importante, o primeiro
desenlace das coisas do mundo,
dos valores dos homens,
contrariando opiniões e interesses
cotidianos para dedicar-se enfim,
de corpo e alma, às tarefas mais
nobres a que a Espiritualidade lhe
convocava.

No íntimo, ele sabia: aceita
a convocação, não haveria
meias palavras, hesitações
ou meias medidas. Sua
adesão só podia ser total.
A dedicação intensiva e a disciplina
rigorosa que hoje recomenda aos
médiuns da CASA foram seus
primeiros exemplos, mas foi no
exercício da caridade sem limites e
desinteressada, contínua e
apaixonada que ele se fez maior,
tornando o pequeno e antigo
Azamor em um renovado e
agigantado AZ do AMOR...
Faz sentido... médium não é
sinônimo de santo, mas só alguém
com verdadeira pureza d’alma,
ciente de suas limitações...
só alguém plenamente disposto a

Symaco da Costa

Dr. Bezerra de Menezes
Azamôr Serrão

Imagem apenas ilustrativa

C

O “encontro” mediúnico de Bezerra
de Menezes e Azamor Serrão –
respectivamente Patrono Espiritual e
fundador de nossa CASA - vale como
exemplo para todos nós.
Sabemos bem que como Espíritos
programamos nossas vidas, dores e
desafios antes das encarnações.
Orientados por nossos mentores
quanto a possíveis excessos ou
acomodações, é importante que
caiba a cada um a responsabilidade
de suas escolhas, bem como o
esforço e o mérito de suas
conquistas. A responsabilidade
educa e mostra ao Espírito sem
rodeios o quanto exatamente vale,
ao mesmo tempo que valoriza e
recompensa com verdadeira e justa
alegria todo pequeno avanço na
árdua ascensão espiritual.

A Mansão Azul do Benefícios

colocá-las todas a serviço do
próximo, impregnado de amor e da
mais intensa caridade, pode de fato
ser médium regular do MÉDICO DOS
POBRES, do 13º. APÓSTOLO DO
CRISTO, ainda mais para uma
mediunidade de precisão, voltada
ao receituário, em que a sintonia
entre o Espírito comunicante e o
médium receptor precisa ser TOTAL.
Deus os abençoe, e a todos os
frutos dessa parceria tão fraterna,
tão cristã. A principal delas foi a
fundação de nossa CASA, mais uma
célula de serviço da espiritualidade
superior para a volta do
CRISTIANISMO DO CRISTO, do
estabelecimento, na Terra, do
ESPIRITISMO CRISTÃO, da
REVELAÇÃO DA REVELAÇÃO,
conforme as revelações recebidas

IVONE A. PEREIRA
“O destaque do mês da nossa Biblioteca, que entre
outros livros que dispomos gratuitamente para o nosso
frequentador, lembramos de:
”Ressurreição e Vida de Leon Tolstoi “.

por Allan Kardec e Jean Baptiste
Roustaing, em suas obras
magistrais. Que seja ela sempre o
ponto de partida de uma contínua
corrente de amor e de bem, que só
faz crescer ano a ano, passando de
coração a coração, prezado irmão,
ou irmã, o convite eterno do Cristo
que ainda agora se faz ouvir no
íntimo de tua alma, no exato
instante em que lês estas linhas:
“Aquele que quiser me seguir
renuncie-se a si mesmo, tome sobre
si a sua cruz, e siga-me (Mateus
16;24).”
Salve os 55 anos da Casa dos
Benefícios! Muita paz!
Acompanhe as novidades que vem
sendo atualizadas no site da CASA:
www.crbbm.org

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

Azamor Serrão
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brilhantes, inspirados e produtivos
oradores. Só mesmo um médium
seguro como César Burnier o faria,
como o fez, prevendo a trajetória de
Newton Boechat como excepcional
tribuno até mesmo além das
fronteiras nacionais.
Realizou cerca de 7 mil palestras em
todo Brasil; na América do Sul fez
conferências no Paraguai, Uruguai e
Argentina. Também na Europa, na
década de 70, falou em Portugal,
Espanha, Itália e França.

SAL DA TERRA
NEWTON BOECHAT
(25-07-1928 – 22-08-1990)
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Partiu para a pátria espiritual, em 22
de agosto de 1990, este grande
amigo de nossa Casa e em particular
de nosso fundador e orientador
geral Azamôr Serrão.
Newton Boechat nasceu na cidade
de Apiacá, no interior do Espírito
Santo, a 25.07.1928. Alfabetizou-se
em sua cidade, mas aos dez anos
passou a estudar na cidade de
Santo Antônio de Pádua, no Estado
do Rio de Janeiro, onde concluiu o
curso secundário. A essa altura
também iniciava-se sua formação
espírita, pois seu avô, Júlio Boechat,
era médium de cura e dirigente de
reuniões espíritas.

Aos 17 anos transferiu-se
para Belo Horizonte, para
estudos superiores das
línguas neolatinas. Ao
mesmo tempo permaneceu
atuante no Movimento
Espírita Mineiro, logo
iniciando visitas constantes
a Pedro Leopoldo,
relacionando-se com Chico
Xavier e o Dr. Rômulo
Joviano.
Nesta época, foi convidado pelo
famoso médium mineiro a falar nas
reuniões públicas do Centro Espírita
Luiz Gonzaga, enquanto Chico
psicografava. Newton revezava-se
neste mister com Henrique
Rodrigues, que veio se tornar um
dos mais conceituados
pesquisadores e conferencistas
espíritas. Da mesma forma, quem
poderia afiançar que o jovem
Newton tornar-se-ia um dos mais
JCE no.194 O Cristão Espírita

Escreveu diversas obras,
muitas das quais em
parceria com o prezado
amigo, Dr. Gilberto Perez
Cardoso: "Ide e Pregai", "O
Espinho de Insatisfação",
"Do Átomo ao arcanjo" e "Na
Madureza dos Tempos".

Newton Boechat e outros grandes
trabalhadores da Federação, em 1968.

O Orientador Geral de nossa Casa,
Azamôr Serrão, era admirador
empolgado do verbo escorreito, da
conceituação objetiva, imagens
vivas e profundas, carregadas de
intensa força magnética contidas
nas palestras de Newton. Tanto que,
a seu convite, foram inúmeras as
palestras que deleitaram os
frequentadores da rua Dezenove de
Fevereiro e, por ocasião da
inauguração de nossa sede própria,
em 29 de agosto de 1973, foi ele o
palestrante escolhido, proferindo o
edificante tema: "Aspectos da
Crucificação e Ressurreição de
Jesus" (O áudio dessa palestra está
disponível no site da CRBBM, no
endereço:
http://www.crbbm.org/newton%20
boechat.html).
Ao nosso prezado amigo, a
homenagem de seus admiradores:
Newton Boechat é também .....
SAL DA TERRA!
(2016)

A Evangelização
Espírita de Bebês
A Evangelização Espírita da Infância
oferece ao espírito encarnado a
oportunidade de conhecer o
Evangelho de Jesus à luz da
Doutrina Espírita, possibilitando a
renovação de sentimentos,
pensamentos e atitudes do espírito,
aproximando-o do bem, em rumo à
felicidade, à perfeição.
Segundo Emmanuel é nessa fase
que o espírito se mostra mais
propício à assimilação dos
princípios educativos, pois até os
sete anos se encontra na fase de
adaptação para a nova experiência
que lhe compete no mundo, sendo
urgente adubar o solo fértil do seu
coração, pois é um espírito integral
capacitado a assimilar toda e
qualquer informação que se lhe
traga.

A Evangelização Espírita de
Bebês surge num momento
de transição planetária
aparentemente como que
numa inspiração coletiva,
borbulhando em diferentes
grupos, sem qualquer
vínculo uns com os outros.
Essa inspiração também borbulhou
na Casa de Recuperação e
Benefícios Bezerra de Menezes,

Casa de Recuperação e
Benefícios Bezerra de
Menezes

Sejam todos bem vindos as reuniões
da Evangelização Espirita, inclusive os

fomos acometidos por esse sopro
de amor, acolhendo, nesses seis
últimos anos, os pais e bebês com
todo carinho e afeto.
A evangelização dos bebês
possibilita o estreitamento dos laços
familiares, visto que os lares não são
formados só por espíritos afins,
começando desde cedo o exercício
do afeto, do carinho, do amor e do
perdão.
O desenvolvimento das aulas de
evangelização dos bebês acontece
em ambiente harmonioso de amor e
carinho pelos evangelizadores e
pais, para que o bebê sinta a
presença amorosa de Jesus. A
proposta é a evangelização do
espírito, cujo conteúdo doutrinário e
evangélico faz vibrar suas emoções,
sendo guardado em seu coração,
arquivando em sua memória
espiritual as aprendizagens que
foram significantes para serem
lembradas futuramente.
No dizer de Cíntia Vieira a criança é
como uma semente, possui todos os
elementos essenciais, aguardando a
oportunidade de desenvolvimento.
Concitando aos pais a uma
participação ativa na evangelização
espírita de seus filhos, aproximando
- os dos ensinamentos de Jesus
desde a mais tenra idade, para que
se torne uma árvore frondosa no
trabalho do Bem.

pais e responsáveis dos menores.
Principalmente para bebês e crianças
até os 13 anos de idade.
Todos os sábados os portões abrem às
8,00h fecham às 8.30h e as
reuniões vão até às 10,00h.
página 02
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Você sabia?

CONVULSIONÁRIOS
Chama a atenção de Kardec a
insensibilidade física que certos
possessos apresentam. Os Espíritos
esclarecem que ela pode ser produzida
pelo magnetismo espiritual, através do
qual os órgãos podem ser como que
“adormecidos”, tornando-se insensíveis
ou inoperantes.
Esses casos de relativa “dormência”
física podem porém ter também causas
positivas. Os Espíritos citam igualmente
em sua resposta a Kardec os casos em
que a exaltação do Espírito o desvia, por
assim dizer, de suas dores físicas,
criando assim uma espécie de
insensibilidade momentânea.
Lembramos logo da grande Joana D’Arc,
e da bela homenagem que lhe presta
Pietro Ubaldi, no quarto capítulo de seu
volume “AS NOÚRES”. No caso da Pucela
de Orléans houve a combinação dos
dois fatores: a exaltação de seu Espírito
e o magnetismo espiritual concorreram
para lhe aliviar um pouco as dores do
testemunho final...
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LEIA MAIS KARDEC

483. Qual a causa da insensibilidade
física que se observa em alguns
convulsionários, assim como em outros
indivíduos submetidos às mais atrozes
torturas?
“Em alguns é, exclusivamente, efeito do
magnetismo que atua sobre o sistema
nervoso, do mesmo modo que certas
substâncias. Em outros, a exaltação do
pensamento embota a sensibilidade.
Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do
corpo, para se concentrar toda no
Espírito.
Não sabeis que, quando o Espírito está
vivamente preocupado com uma coisa,
o corpo nada sente, nada vê e nada
ouve?”
.

"De la part de Dieu": venho da parte de
Deus. E repete no final: "Se eu dissesse
que Deus não me enviou, eu me
condenaria. Verdadeiramente, Deus me
mandou". Somente na jornada do
cemitério de Saint Ouen tem um
momento de fraqueza humana. Seu
cansaço cedeu em face a tantas
pressões e astúcias, talvez tivesse sido
enganada com substituições de textos
ou talvez se houvesse enganado
pensando que aquela fosse a esperada
libertação. Vacilou um momento,
vencida pela vontade tenaz de seus
juízes, que, no entanto, não passava de
uma força que desejava sua retratação
para condená-la de qualquer modo. São
bem humanos esses desânimos que
obscurecem o senso de
responsabilidade. Joana, porém,
apenas readquire alguma força, temeu,
em face de suas Vozes, por havê-las
desmentido, embora por um momento;
e imediatamente recobrou ânimo. E seu
último grito, o maior lançado ao mundo,
entre as chamas da fogueira de Ruão,
foi: "Minhas Vozes vinham de Deus".
Testemunho solene, feito em face da
morte, quando não se pode mentir;
relâmpago de verdade eterna, descida
como sempre de uma cruz, verdade
provada com o martírio.
Que diz a ciência dessa espécie de
provas? Na apoteose do sacrifício,
Joana reafirma, dando por isso a
própria vida, as supremas verdades do
espírito, testemunhando que elas
existem e se atingem através da dor.
No momento supremo a Pucela de
Orléans encontra o ponto de contato
que a une a Cristo; novamente penetra e
se fixa, como força palpitante de vida, no
plano divino da Sua redenção. E Cristo é
seu derradeiro grito, que é de vitória.
Jamais na História, como neste caso, as
forças do espirito desceram tão perto da
terra e numa luta corpo a corpo tão
resolutamente se impuseram aos
acontecimentos humanos; jamais o
contraste foi tão vivo, a intervenção tão
evidente, nem os acontecimentos foram
tão intensamente violentados pelos
impulsos do imponderável. Os dois
mundos se defrontaram e olharam face
a face, desafiando-se. E o espírito
venceu”. (As Noúres, Cap.4)

LEIA MAIS UBALDI

Era necessária a prova suprema para dar
ao mundo o testemunho da origem
divina das Vozes. O destino de Joana
não tinha de atingir somente o alvo de
salvar a França, de santificar sua alma,
mas, também, de afirmar ao mundo a
verdade do espírito. Joana deu a vida
por essa afirmação. Jamais renegou
suas Vozes e sempre repetiu seu moto:
JCE no.194 O Cristão Espírita

“Do mesmo modo por que o
obsessor do cego lhe paralisa a vista,
que o do surdo lhe paralisa o ouvido,
cobrindo cada um desses órgãos
com uma parte do fluido que o
envolve e retirando-lhe assim,
momentaneamente, as faculdades”.
(Tomo II, item 126, pág. 156)
“O magnetizador pode, como sabeis,
pela ação da sua vontade e com o
auxílio dos fluidos humanos bem
dirigidos, levar o paciente, em
estado de sonambulismo, a
experimentar todas as sensações e
impressões, a ver e acreditar em
tudo quanto ele queira que o
mesmo paciente veja e acredite, ao
ponto de conseguir que este se
impressione com uma ficção, como
se fora uma realidade. Pode ainda
produzir no paciente todas as
aparências de um sofrimento
qualquer, fazê-lo mesmo passar por
esse sofrimento e por fim livrá-lo
dele”. (Tomo I, item 31)

SEARA
MEDIUNICA

AS LEIS QUE REGEM O
INTERCÂMBIO MEDIÚNICO
Estamos recordando tudo isso para que
possais compreender os mecanismos das
comunicações mediúnicas.
Ora, se o equilíbrio da mente é tudo no plano
espiritual, há de sê-lo também no plano
físico, pois as leis da física são as mesmas no
Universo inteiro. Sabeis que pensamento é
energia e, portanto, as leis que o regem são
iguais nos dois planos.
Se, por um simples processo de
mentalização negativa ou de conteúdo
inferior, um espírito de mediana evolução
pode "mergulhar" momentaneamente em
campos vibratórios inferiores e sofrer sua
influência, imaginai o que não ocorre no
plano físico com a humanidade em
desequilíbrio e desorientada, com a sua
escala de valores centrada no bem-estar
material e na satisfação dos seus instintos.
Dessa forma, torna-se campo aberto à
influência moral daqueles irmãos
desequilibrados do umbral, que passam a
exercer o domínio de suas mentes, às quais
se ligam num processo de simbiose
psíquico-energética, de consequências
imprevisíveis para os indivíduos e para as
coletividades que se deixam envolver.
Esta tem sido a causa de tantos problemas
nas sociedades humanas em todos os
tempos. Felizmente para a Terra e para
aqueles que aqui evoluem, que somos todos
nós, breve este processo iniciará sua
reversão, não só pela seleção espiritual e
expurgo planetário, mas também pelo
conhecimento científico das leis que regem

LEIA MAIS
ROUSTAING
(2016)

esse intercâmbio. A tomada de consciência
para a vigilância do campo mental, normal
nos planos elevados, sob a luz do Evangelho
do Cristo, definitivamente eleito como roteiro
para a evolução de todos os povos, criará
bloqueios e camadas protetoras ao Orbe
pela emissão de vibrações mais depuradas.
Os fluidos, por sofrerem influência da energia
da mente são, assim, o ponto inicial de
trabalho para os espíritos que querem se
aperfeiçoar nas técnicas de comunicação.
Na espiritualidade estas são as primeiras
aulas para os candidatos ao trabalho de
intercâmbio nas escolas especializadas.
Referímo-nos aqui aos trabalhadores do
Bem, pois as escolas das trevas também
ensinam os mesmos conceitos e técnicas,
porém com enfoques contrários e buscando
sempre aprimorar a detecção do pior fluido,
das piores atitudes mentais, das fraquezas
psicológicas dos encarnados, para utilizarem
fluidos especiais, densos e assenhorearem-se
dos recursos medianímicos do médium.
Desse aspecto não trataremos, pois não é de
nosso escopo mostrar o modo como esses
espíritos trabalham. Basta olhardes em torno
de vós, nos casos obsessivos, e percebereis
os processos. Deter-nos-emos, portanto, no
aspecto da preparação dos comunicantes a
serviço de Jesus.
Por essas escolas ou academias passam
milhões de almas desejosas de servir a Jesus
em tarefas de socorro espiritual junto à Terra.
Com credenciais morais, quer pela
renovação moral, pelo arrependimento dos
seus atos impensados, pela evolução
espiritual, quer pela pureza do perispírito ou
sabedoria e amor, todos os interessados
encontram escolas adequadas ao seu nível
para aprendizado necessário.
É um espetáculo maravilhoso ver tantas
almas vibrando no amor crístico e desejosas
de servir a Jesus na pessoa do próximo,
estudando com afinco para melhor
cumprirem suas tarefas.
Os exercícios de controle da mente são os
primeiros, considerados fundamentais para o
prosseguimento em outras áreas de
conhecimento. Disciplina do pensamento e
todas as técnicas de controle e vigilância da
emissão mental, na intimidade do cérebro
espiritual, são treinadas à exaustão. Modelos
fluídicos em escala natural são utilizados
para mostrar a geração do pensamento e sua
ação sobre os fluidos circundantes.
Laboratórios específicos estão disponíveis
para tal fim, evitando, assim, que as
experiências interfiram no equilibrio da
colônia espiritual ou em seus membros.
Não há pressa. O aluno pode praticar à
exaustão, desde que a boa vontade e o
interesse lhe sejam evidentes. Exercícios
práticos e matérias correlatas vão-se
somando ao aprendizado, como psicologia,
fisiologia do perispírito, fisiologia e anatomia
do corpo físico, conceitos de "doença" por
desequilíbrio fluídico e rudimentos de
medicina espiritual (limpeza preventiva do
perispírito).
A parte mais avançada diz respeito às leis
físicas dos fluidos. Para nós, o nosso mundo
é mais real que o vosso, portanto é preciso
mostrar a esses alunos, em profundidade, as
diferenças vibratórias entre a matéria densa e
os fluidos e as leis que regem a ambos.

continua na proxima edição
página 03
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DEUS E O SISTEMA
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A História com H maiúsculo vive nos
ensinando muitas coisas, só precisamos
de olhos pra ver e ouvidos de ouvir. Por
exemplo, quando passamos a limpo as
maneiras que as civilizações se
organizaram, como as guerras foram
produzidas e vencidas por homens que
conseguiram reunir em torno de si um
grande numero de indivíduos
correligionários.
Se pararmos para pensar temos aí a
demonstração de quão forte pode ser a
união de indivíduos em torno de um
ideal. Pena que este exemplo tenha a
guerra como pano de fundo de tudo isso
mas serve também para pensar... Se os
homens teem capacidade de se reunir
para disputar terras e riquezas, porque
não o fazem também para outras ações?
Com este exemplo podemos perceber
como somos fracos sozinhos, pensando
individualmente. Quão pouco
representamos isolados em nós
mesmos, não vendo além das paredes
que erguemos e das cercas e muros que
construímos para deixar o “mundo dos
outros” bem lá fora. Quão frágil são
esses nossos castelos baseados no
individualismo das nossas próprias
necessidades egoístas. Este estado de
coisas que a nossa cultura de
exploração do mundo material
estabelece para nossas vidas, mesmo
antes de nascermos para a vida carnal,
nos trás apenas possibilidades muito
limitadas para trilhar nossa existência.
Mas como pessoas que pensamos, e
principalmente na fase da mocidade de
nossas vidas, devemos antes de tudo
questionar e procurar respostas novas a
velhas perguntas .
Nos deparamos com a lógica espírita
iniciada por Kardec, que entre outras
coisas, nos dá algumas dicas
importantes de como encontrar o
caminho para um mundo melhor.
Em poucas palavras ....O PRÓXIMO É A
NOSSA PONTE PARA DEUS.

mentes encarnadas. Mas ter uma boa
ideia do que Ele representa é possível.
Principalmente se abandonarmos as
tradições antigas de projetar Deuses
tendo o homem como espelho, porque
o conceito de Ser individual não se
aplica a este caso. Deus é o principio
inteligente que rege a vida em todos os
planos. É o criador do Sistema que
permite que a vida tenha
inevitavelmente a evolução como
proposta final, sem que com isso não
desrespeite o livre arbítrio das
criaturas, obras incríveis do Criador,
que estão imersas neste Sistema
evolutivo e perfeito.
Será que não percebemos a grande
solução para todos os problemas que
afligem o nosso mundo? Será que não
vemos que tudo passa pela inversão
desta lógica imposta pelo imediatismo
dos resultados, que desafiam o
equilíbrio dos seres que habitam esse
mundo?
O sistema da vida desenvolvido pelo
Criador é simples e incrivelmente
sábio. E no dia que um individuo cuidar
do outro, no dia que a nossa
preocupação maior não for a de
acumular tudo que for possível para
garantir unicamente o nosso futuro,
desconsiderando os que estão a nossa
volta, neste dia não faltará recursos
para todos, comida para todos, saúde
para todos. Porque juntos somos muito
melhores do que cada um por si e
DEUS por todos.
Utopia? Por que não? Por que se
contentar com menos, se conformar
com um mundo imperfeito, por que
não procurar fazer todo dia um mundo
um pouco melhor.

Pensa-se o Reino de Deus como um
mundo perfeito, um mundo melhor,
porque Ele representa o grande
arquiteto do sistema que nos permite
encontrar a perfeição.
E o que é Deus?
Seria aquele Senhor sentado em um
trono preocupado em ser reconhecido
como o todo poderoso pelas criaturas
da suas criação? Entender Deus, e
compreender o que ele representa, pode
ser um pouco demais para nossas

A prática que já foi implantada na
MOCIDADE com bons resultados, vem
sendo ampliada com atividades
correlatas, para que cada vez mais o
estudo espírita seja feito através de
um canal de mão dupla, onde os
nossos ouvintes possam interagir com
o dirigente, em um dialogo fértil de
ideias. Em setembro foi inaugurada o
piloto desta prática com a exibição do
filme de Roberto Berliner com Glória
Pires, Nise da Silveira, a médica
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psiquiatra, pioneira da terapia
ocupacional no Brasil, contrapondo a
Lobotomia e choque elétrico praticas
médicas estabelecidas na época. A
Nádia e Rodrigo aproveitaram a
discussão que o tema propõe para
questionar com a turma da Mocidade
a maneira como vemos o próximos e
como nos importamos com os
problemas dos outros, entre ostras
questões abordadas pela turminha
que assistiu a seção de cineminha
improvisado no pequeno estúdio do
Programa De Volta ao Cristianismo do
Cristo.

A sala de projeção improvisada para o filme

VISITE NOSSO SITE: www.crbbm.org
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 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.
2ºs Sábados - Manhã (Das 10,30 às 12hs) Estudo comparado das obras de Pietro Ubaldi e
Allan Kardec.

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
favorável para trocar ideias e tirar
dúvidas.
Falando abertamente também de:
Filosofia Espirita...
Ciência Espirita...
Religião Espirita...
(CRBBM) Casa de Recuperação e
Benefícios Bezerra de Menezes
Sejam todos bem vindos as reuniões
da Mocidade Espirita.
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.

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 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.
4ªs feiras (portão aberto às 19,00 e fechado às
20,25hs). Desenvolvimento Mediúnico.
5ªs 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.
6ªs 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.
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 bermudas ou shorts.
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