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"Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razao, em todas as épocas da humanidade"

VENCERÁS

Bezerra de Menezes

"Não desanimes.
Persiste mais um tanto.
Centraliza-te no bem a fazer.
Esquece as sugestões do medo destrutivo.
Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros.
Avança ainda que seja por entre lágrimas.
Trabalha constantemente.
Edifica sempre.
Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração.
Não te impressione a dificuldade.
Convence-te de que a vitória espíritual é construção para o dia-a-dia.
Não desistas da paciência.
Não creais em realização sem esforço.
Silêncio para a injúria.
Olvido para o mal.
Perdão às ofensas.
Recorda que os agressores são doentes.
Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho
ou te apaguem a esperança.
Não menosprezes o dever que a consciência te impõe.
Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão
e procura o rumo certo.
Não contes vantagens, nem fracassos.
Estuda buscando aprender.
Não te voltes contra ninguém.
Não dramatizes provocações ou problemas.
Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima.
Resguarda-te em Deus, persevera no trabalho que Deus te confiou.
Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar.
Age auxiliando. Serve sem apego.
E assim vencerás."
BEZERRA OE MENEZES • Psícog. de Maria Cecília Paiva
(homenagem de "O Cristão Espírita"ao dia 29.08,
data de nasc. do patrono de nossa Casa)

DO INIMIGO APERTE A MÃO
COM DOÇURA, SEM RANCOR;
AO CONTATO 00 PERDÃO
TODA PEDRA VIRA FLOR.
(Symaoo da Costa}

"Humildade e cortesia
são atos religiosos"
Eclesiástico

EVANGELHO MEDITADO
FALA SEMPRE AO CORAÇÃO;
EVANGELHO PRATICADO
PERMANENTE ORAÇÃO.
(Azamôr. SerrãoJ
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NAS MÃOS DE DEUS
Cada manhã, quando desperto digo:
Hoje, em meu Deus, o meu olhar deponho!
Estou bem certa que ele irá comigo
Em caminho da Terra e até do sonho...
As minhas mãos nas d'Ele, nunca indago
Dos mistérios maiores que em mim trago;
Deus me supre de torças, de coragem,
Quando esmoreço em áspera passagem...
Em Deus as minhas mãos, sigo rotina,
Deveres que a exisU!ncia determina
E o seu bem me alimenta; o amor me aquece;
Benção de luz de seu olhar me desce!

E quando a noite chega, hora tardia..•
·Dando graças por tudo o que me tezAs minhas mãos nas suas, que alegria
Assim adormecer, mais uma vez!

NECESSIDADE
DE ESTUDO
"Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro
ensinamento; instruí-vosF eis o segundo~"
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LEVITAÇÃO(!)·
É o fenômeno mais raro do grupo de efeitos físicos.
Mesmo assim, sua incidência atravessou os séculos
e pode ser encontrado em inúmeros relatos, em diferentes épocas de todos os povos. Contam que Simão
• o mago • depois de ter se elevado do solo, perante
Nero, despencou do ar e fraturou a perna. De Latour
cita o índio de 19 anos, que foi alçado atê o teto de
uma igreja, onde teria permanecido, sem apoio algum,
por cerca de meia hora. Calrnéil (De La Folie) relata
um Convento em Uvertat, no século XVI, em que após
austero jejum, durante a Quaresma, as freiras
começaram a ter crises convulsivas, algumas eram
arrastadas pelo chão, corno se alguém as puxasse
pelas pernas, outras eram levantadas atê as copas
das árvores, descendo de cabeça para baixo, algumas
simplesmente levitavam. Anota o autor que as freiras
sentiam, nesses momentos, intenso formigamento,
que aumentava até dar a sensação de que estavam
com os pés queimando. Durante séculos foi tratado
corno um poder mágico, para muitos, demoníacos,
para outros sintoma de santidade. O Espiritismo o
considera um fenômeno natural, e oferece expli·
cações. Continuamos no terna nas próx. edições.

SER ESPfRl'fA É•••
BUSCAR EVOLUIR PELO
PRÓPRIO ESFORÇO

(Espírito da Verdade, Evang. Seg. Espiritismo)

Se todas as pessoas aproveitassem o tempo que
perdem com coisas fúteis, sem importância, dedicando-as ao estudo e a atividades benéficas, o mundo
seria diferente do que o vemos hoje.
É dever do espirita consciencioso evitar tudo
quanto possa aviltar a pureza espiritual: mau cinema,
mau teatro, más leituras, más conversas, má convivência (a não ser com o objetivo de contribuir para
induzir alguém ao bom caminho), má televisão etc. O
espirita consciencioso não adquire o supérfluo, pro·
curando, com o que despenderia em coisas frívolas,
ajudar os que necessitam. O dinheiro gasto inutil·
mente, em diversões que em nada aproveitam à me·
lhoria moral, daria para salvar muita gente da fome e
da miséria. Há necessidade de estudar. O espirita que
não estuda deixa de armar-se de elementos salutares
para cumprir melhor os seus deveres para com a
humanidade. Uma hora de estudo vale mais que um
ano de conversas banais, sobre a vida alheia e problemas que escapam à capacidade de correção de seus
intelocutores frívolos. Espíritas; estudem muito, estudem sempre. Busquem familiarizar-se com a Dou·
trina e o Evangelho, provando o seu progresso na
exemplificação, na prática diária.

AGOSTO/ SErEMBRO DE 1994

Muitos se equivocam, julgando o Espiritismo como
mais um sistema religioso, a ofertar favores divinos.
Ignoram que a providência divina, a qual se manifesta
pela LEI DE CAUSA E EFEITO • produto do principio
da reencarnação • demonstra o processo de evolução
gradativa. Fator comprovado no estudo espírita e constantemente referido pelos instrutores espirituais, corno
observamos na página de André Luiz, recebida por
Chico Xavier e denominada de AVISO CALMANTE,
donde destacamos:

"Use o apoio da bondade e a bateia da tolerância, para
colher o ouro da providência divina, no cascalho dos
fatos desagradáveis.•
Cumprir as tarefas redentoras que a vida oferece, é a
forma mais segura de almejar a evolução do Espírito.

O CRISTÃO ESPÍRITA
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ANIMISMO E MEDIUNISMO
Ainda hoje vemos companheiros com dúvidas sobre a
possibilidade de interferência da mente dos médiuns nas
comunicações. "Cuidado com o animismo"~ diz-se.
Animismo seria dar vazão às idéias do próprio Espírito,
parcialmente afastado do corpo físico. Por Mediunismo entende-se que a transmissão de mensagens que não sejam de
autoria do Espírito do próprio médium, mas de terceiros. Pode
haver animismo sem mediunismo, mas o inverso não se
verifica. Para que o fenômeno mediúnico ocorra o Espírito
transmissor precisa recorrer às faculdades anímicas (da
alma) do médium e da sua chamada "bagagem espiritual".
Nos textos abaixo, da séria "leia Mais', Kardec mostra
exatamente a relação que se estabelece entre o Espírito
comunicante e o médium, e a importância desse estar sempre
preparado para bem colaborar; Ubaldi dá exemplos desta
relação de 'parceria" e mostra que. num estágio mais
avançado, o médium pode ser até um colaborador ou "assistente"do autor espiritual .•. Agora, curiosa, mesmo, é a
abordagem da obra de Roustaing ao tema, pois que ternos,
neste caso, a proposição de uma "função social" para o
fenômeno anímico ou "sonambúlico'... vejá só:

LEIA MAIS KARDEC
"Com um médium, cuja inteligência
atual ou anterior se ache desenvolvida, nosso pensamento se
comunica instantaneamente, de
espírito a espírito ( ...). Neste caso,
encontrarmos no cérebro do
médium os elementos apropriados
a vestir nosso pensamento com a
palavra correspondente ao mesmo.
Eis porque os ensinamentos assim
obtidos conservam um cunho de
forma e colorido pessoais ao
médium. Se bem que os ensinamentos não provenham de modo
algum deste, ele influi sempre em
sua forma, tanto pelas qualidade
quanto pelas propriedades inerentes à sua pessoa(...)."
Observação de Kardec a respeito do

assunto:
"Disso deriva, como principio, que o
espírito colhe, não as suas idéias,
porém, os materiais necessários
para exprimi-las, no cérebro do
médium e que, quanto mais rico é
esse cérebro em materiais, mais
fácil se torna a comunicação ( ... )
Compreende-se que os Espíritos
devem preferir os instrumentos de
uso mais fácil, ou, como dizem, os
médiuns bem aparelhados, do
ponto de vista deles."
"O Livro dos Médiuns" Cap.XIX

AGOSTO / SEIEMBRO DE 1994

Nasceu em Portugal, no lugarejo Jou, região de Traz os
Montes, Distrito de Murça, a 23 de Janeiro de 1915. Visitou
o Brasil aos 2 anos, veio para ficar aos seis. Revelou
tendências artísticas ainda eM tenra idade • Canto. artes
dramáticas (chegou a participar de grupos de teatro
amador), desenho e pintura. Profissionalmente firmou-se no
comércio de roupas masculinas. Começou a trabalhar cedo.
Foi Gerente de lojas de evidência de sua êpoca, e conceituado vitrinista. Sua mediunidade foi também precoce •
fez-se presente ainda na infância • mas era de família
católica, tradicional, de tal forma que em plena puberdade
teve que desenvolvê-la, por conta própria, no Grupo Antônio
de Pádua, que ficava no centro da cidade, próxima à loja em
que trabalhava. Aos 21, porém, casou-se com jovem de
familia também católica, conservadora, e interrompeu as
atividades mediúnicas. Só voltou a um centro aos 35, sofrendo intenso assédio de espíritos perturbados. Foí nesta
época que começou a receber as orientações de seu guia •
Ali-Omar, preparando-o para a recepção de nosso venerável
Patrono - Bezerra de Menezes. (Cont.Próx.Edição)

LEIA MAIS

ROUSTAING
"0 magnetizador sério, que trabalhe visando o progresso da humanidade, deve pôr o máximo
cuidado na escolha dos sonâmbulos que hajam de secundá-lo nas
suas pesquisas. Um só não basta,
pois que tal espírito, adiantado num
dos ramos da ciência, pode ser
completamente ignorante no que
respeita a outro.( .•. ) Ao fazer a
escolha dos sensitivos, deve o
magnetizador ter a preocupação de
encontrar corações puros e devotados que ele instruirá na ciência
magnética, moldando-os desde o
primeiro momento, a pouco e
pouco, para o gênero de trabalho
acorde com a aptidão que manifestem. Este, quando em êxtase,
poderá ser o auxiliar de um químico;
... aquele outro resolverá problemas
mecânicos sobre os quais a hu·
manidadetem encanecido sem lhes
achar solução.Mas, para chegar a
tal resultado, cumpre que tanto o
magnetizador como o magnetizado
sejam puros de coração e não
busquem na ciência uma exploração mundana."
"Os Quatro Evang. ", Tomo li item 182.

LEIA MAIS UBALDI
"Alguns, ao julgar-me, procuraram
a evidência do fenômeno mediúnico
na ausência, em mim, de uma ade·
quada preparação cultural e viram
a prova disso no contraste entre
minha cultura, amplamente inferior
ao escrito produzido, até ao ponto
de considerar que, quando esse
contraste falta, o fenômeno deve
ser julgado suspeito. E se escandalizam por eu abolir, abertamente,
no meu caso, essa presunção de
completa ignorância como ele·
mento probatório e por diminuir
essa distância entre as capacidades culturais do médium e o produto intelectual. ( ...) nos assuntos
mais modestos, como a compilação
de um quadro, de um diagrama, a
execução de um desenho, o controle de um cálculo ou de uma fór·
mula, o desenvolvimento de
conceitos mais simples, •..é nab.Jral,
é justo que esse trabalho menor de
contorno,
esses
serviços
secundários sejam confiados à
psiquê menor para deixar, evitando
inútil desgaste de energias, o trabalho central de direção à psiquê
superior. ( ..•) Tudo isso corresponde a um plano lógico de divisão
de trabalho."
As Noúres • 3' Ed.FUNDAPU- Pág.75/6
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LAR DE VERA LÚCIA SAR1'0RI
PRECISA DE AJUDA!
"Queridos irmãos,
O LAR DE VERA LÚCIA
SARTORI é uma instituição
beneficiente e filantrópica
que abriga, atualmente, 1O
(dez) crianças, e tem como
proposta chegar a 30·
(trinta), desde que conte,
naturalmente, com os recursos materiais e humanos
necessários a esse fim.
A casa, que é própria, si.
tua-se na Rua Aureliano
Portugal, 244 - Rio Comprido, e pode ser visitada
pelos irmãos da seara, aos
sábados, a partir de 15
horas, quando sua presidente, Vera Lúcia Abrantes,

poderá recebê-los com
muito carinho.
O LAR é ligado afetiva e espiritualmente à CASA DE RECUPERAÇÃO E BENEFÍCIOS
BEZERRA DE MENEZES, onde
foi concebido e gerado sob a inspiração de BEZERRA DE MENEZES, AZAMÔR SERRÃO e
VERA LÚCIA SARTORI.

Se você aprecia crianças
e possui alguma tarde disponível (durante a semana
ou nos fins-de-semana)
poderá colaborar oferecendo, graciosamente, o se
apoio.
Precisamos de pessoas
que brinquem com as crianças (recreadores), que

leiam estórias infantis e/ou
lições evangélicas, encenem peças teatrais ou ensi·
nem noções de música ou
artesanato; pois compreendemos que o temo bem ocupado facilita a educação
para o trabalho e para a
vida, enquanto a ociosidade
é porta aberta à obsessão.
A Diretoria do LAR
agradece o que fizerem por
nossas crianças e a espiritualidade superior irá, com
certeza, agraciá-los com
suas benção de luz. Telefonem para nós à noite (2733146)".
DIRETORIA DO LAR DE
VERA LÚCIA SARTORI

Sessões:
Órgão r:le Divulgação
Doutrinário-Evangélica da
Casa de Recuperação e Benefícios
"Bezerra de Menezes"

Domingos (Portão Aberto às 8,00 e fechado às 8,30 horas)
-Escola de Evangelho p/crianças (de 04 a 11 anos) eMocidade(dos 12 aos 21 anos)
- Estudo dos Livros da Doutrina (p/ maiores dé 21 anos)
.. curso de Esnetanto fdas-10-~0 às 12.30 horas\
2os. Sábados (Portão aberto às 18,00 e fechado às 18,20 horas)
Noite da Saudade lhomenaaem aos irmãos aue iá estão no além)
w
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3os. Sábados (Portão Aberto às 8,00 e fechado às 8,30 horas)
~ Estudo com ....-do das obras de Pietro Ubaldi e Allan Kardec
2as.Feiras (Portão Aberto às 19 e fechado às 20,20 horas)

- Reunião- Doutrinária Pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra
1
' 0s Quatro Evanaélhos" _de Jean Batista Roustaina.
3as. e sas. Feiras (Portão Aberto às 14,00 e fechado às 14,50 horas)
• Reunião Doutrinária Pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra
"O EvanoeJho senundo o Esclritismo". de Allan Kardec.

4as. Feiras (Portão Aberto às 19,30 e fechado às 20,20 horas)
• Desenvolvimento Mediúnico
6as.Feiras -tarde (Portão Aberto às 13,30 e fechado às 14,20 horas)
• Desenvolvimento Mediúnico
&as.Feiras - Noite (Portão Aberto às 19,30 e fechado às 20,20 horas)
• Reunião Doutrinária Pública, com passes e irradiações. Estudo metódico da obra
"O Livro dos Esciritos", de Aflan Kardec.

