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Luz & 

Verdade 
ANO XI   –  NÚMERO 90  –  AGOSTO 2007 

 
 

EDITORIAL 
 

ORAÇÃO EM FAMÍLIA  
 

 A nossa casa é o lugar onde nos abrigamos após um dia de trabalho, onde 
descansamos nosso corpo e nosso espírito atribulado. Onde encontramos nossos entes 
queridos e nos refazemos para o dia seguinte. Esse nosso “cantinho” – que é o nosso Lar –
precisa ser bem cuidado, estar em ordem e saudável, ser realmente aquele lugar onde 
gostamos de ficar. 

Mas, nem tudo é alegria. As tristezas também aparecem, surgem as dificuldades de 
maneira geral; os desentendimentos e as brigas. Surge, ainda, a dor da perda de um ente 
querido. Mas tudo isso faz parte da vida e fortifica o espírito, uma vez que são 
experiências vividas em comum. E é assim que as dívidas de um passado longínquo se 
transformam em experiências regeneradoras e santificantes. 

_ Como diz o mentor espiritual André Luiz: “Nas provações e conflitos no Lar 
terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas 
contraídas por atacado”. 

Será que estamos preparados para estas provações? O que temos feito em nossos 
lares para o equilíbrio? O Lar é a melhor escola, é onde a alma recebe as bases do 
sentimento e do caráter. Temos vivenciado o Evangelho de Jesus com nossa família? 

É lamentável perceber o esquecimento da oração, em grande número de lares pela 
Terra inteira. Mesmo em grupos familiares de outras religiões, que se dizem cristãos, falta 
o aconchego maior com as fontes fecundas de paz em que se converte a oração. Mais do que 
pode supor a pessoa que ora, a alma que se liga às faixas luminosas do diálogo com Deus, 
absorve desse estuário bendito do mundo invisível, as mais profundas dádivas de recursos 
aptos a sustentá-la nas lides em que se movimenta no planeta. O Evangelho não pertence 
aos espíritas, mas deveriam visitar todos os lares, independentes de sua religião. 

No mês de agosto, em nossas reuniões públicas falaremos da importância e da 
necessidade do Culto do Evangelho no Lar. Deus, em sua infinita bondade, nos enviou Jesus, 
seu filho amado. Jesus foi o exemplo de amor, humildade e doação incondicional, foi o 
Mestre por excelência. E, na sua caminhada terrestre, ensinando e exemplificando, nos 
doou o Evangelho, o manancial de orientações, onde encontramos respostas às perguntas e 
dúvidas da nossa existência. E disse Jesus: "Onde quer que se encontrem duas ou três 
pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei", e foi o próprio Cristo que inaugurou o 
primeiro Culto do Evangelho na casa de Pedro, mas um de seus exemplos deixados a nós, que 
só precisamos segui-lo. 

Boletim Interno 
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 A oração no lar constrói em suas cercanias uma redoma protetora, evitando que as 
naves domésticas sejam invadidas por pensamentos escuros, e por entidades indesejadas. 
Saúde espiritual inenarrável costuma penetrar as almas que, no reduto doméstico, se aliam 
aos benefícios deste diálogo com o Alto. Introduza a prece em seu Lar, caso essa 
providência ainda não tenha sido tomada. 
 Lembremos o que nos diz nossa veneranda Joanna de Ângelis: “Acende o sol do 
Evangelho em nossa casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu 
Lar, em tua família, em teu coração”. 
Muita Paz a todos! 

 
 

 
 

Reciclagem 

O CELV recebe garrafas plásticas de Pet (refrigerantes), latinhas de alumínio, cobre, 
ferro, papelão e jornal.  A venda destes recicláveis nos ajuda nas despesas e nas obras 
de nossa Casa.  Quanto às caixas de leite vazias estão suspensas Quando recomeçarmos 

os trabalhos com esse material avisaremos. Obrigado! 
 
 
 
 
 

3º ALMOÇO BENEFICENTE 
DOMINGO – 19/08 às 12h 

 É com imensa alegria que realizaremos mais um Almoço em nossa casa. E 
convidamos a todos. Tragam a família e convidem os amigos para saborearem um 
delicioso almoço com churrasco misto e opção vegetariana. 
 

Além da confraternização estarão ajudando ao CELV. 
Convites na Livraria. Participem! 

 
 

                                                                                                                                    

 
 
 

 
RÁDIO RIO DE JANEIRO – 36 anos 

Divulgando o Espiritismo 
 

 “Divulgar os postulados cristãos-espíritas e propugnar pela 
educação, cultura e formação moral e ética do ser humano” – Ajude a 

Rádio a continuar no ar!” 
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����Parabéns pra você, nessa data querida... 
 Estão completando mais uma data natalícia os (as) seguintes irmãos (ãs)  
associados (as), para os quais suplicamos  a Jesus que lhes dê muita saúde e 
paz!

 
AGOSTO 

01   -   Cintia   Tinoco   de   C.  da   Silva 
01   -   Janete  de  Paula  Pinheiro 
02   -   André  Luiz  Augusto 
04   -   Suely Pinto Pereira Dias 
06   -   Álvaro  Tomaz  Clementino 
06  -    Edson da Costa Faria 
07   -   Dalva  Maria  Ferreira  Macedo 
07   -   Marilene  Barbosa  Soares 
07   -   Naldio  Carvalho  Barbosa 
08   -   Edineide da Silva 
08   -   Ângela  Reguine  Damasceno 
08  -    Roosevelt Nunes Mendonça 
10  -   Ivanildo Chagas de Lucena 
11   -   João Mendes Filho 
12   -   Iná da Cunha Rodrigues 
13   -   Carlos  Wagner 

 
 
 
15   -   Alessandra Auxiliadora M. de Aguiar 
15   -   Fernando  de  Oliveira  da  Silva 
15   -   Maria da Gloria de Souza Vieira 
16   -   Elisabeth  Jabor Rosa 
17   -   Edineia  de  Souza  Nunes 
21   -   Ana  Carolina dos Santos Rodrigues 
21   -   Anderson Alves Pereira 
22   -   Maria  Joaquina  da  Silva 
23   -   Francisco Jesus Lima 
24   -   Aida  de  Andrade  S.  Milhomens 
25   -   Cristina Mara Caselli 
27   -   Bárbara  Maria  Rocha  Santiago 
28   -   Wilson Alves de Souza 
29   -   Sueli Rangel Nogueira 
29   -   Norma Ferreira 

 
 
���� Novos associados 
Saudamos estes (as) novos (as) companheiros (as) e solicitamos que não deixem de comparecer à 
Livraria (Tesouraria) trazendo uma foto, onde receberão um  exemplar  do  Estatuto  do  CELV e   
os  esclarecimentos  a  respeito  de suas   mensalidades. São eles: Daniela Helena Hasler, 
Jarbas Benac, Lúcia Helena Salvador Fiorelli, Luiz Gonzaga de Oliveira, Sueli Rangel 
Nogueira, Rizete Vianna de Carvalho. Sejam Bem-vindos! 
 
 
 
 

Campanha 2007 para as Gestantes 
 

Como acontece em todo final do mês de novembro, o CELV promoverá um Encontro 
Fraterno com todas as gestantes participantes do ano de 2007, do Grupo de Apoio as 
Gestantes, ocasião em que serão distribuídas cestas contendo produtos de higiene (toalha 
de rosto e banho, sabonetes, creme dental, shampoo, talco, etc...). 

Este ano serão distribuídas em torno de 50 cestas. Aqueles que estiverem 
interessados em colaborar com qualquer produto da cesta, poderão entregar suas doações 
a partir de agosto, até meados de novembro, em nome do grupo das Gestantes / DAPSE. 

Antecipadamente agradecemos à colaboração de todos! 
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���� História do Espiritismo 

 
O Codificador do Espiritismo, o francês de Lion, Allan Kardec, fez 
as mais sábias perguntas ‘as Entidades Superiores. De posse das 
respostas, selecionou 501 questões e compôs a primeira edição de 
“O Livro dos Espíritos”, lançando-a em 18 de abril de 1857. 
Posteriormente, em 18 de março de 1860, na segunda edição, 
ampliou-o e ele passou a ter 1019 questões, o formato atual. 

Dividiu a obra em quatro sublivros, para depois explicar com detalhes cada uma 
destas partes por meio de outros quatro livros: O Livro dos Médiuns, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, O Céu e O Inferno e A Gênese. Completou-se o Pentateuco 
Espírita, a Codificação. 

Com base na parte terceira de O Livro dos Espíritos, as Leis Morais, o Mestre 
Allan Kardec escreveu a Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo. Esta obra nasceu 
em 29 de abril de 1864, e atendeu a recomendação do Espírito Verdade, seu principal 
mentor. Este, em meados de 1863, informou ao Codificador que era chegada a hora de o 
Espiritismo ser apresentado como a única doutrina genuinamente cristã. Definia-se o 
aspecto religioso da Doutrina Espírita. A partir da terceira edição, passou a chamar-se 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro mais vendido no meio espírita e um dos mais 
divulgados em todo mundo. Já foi vertido para vários idiomas. 

 
Fonte: Revista Internacional de Espiritismo – abril/2002 

 
 
 

���� CELVINHO e sua dica de leitura    

     Precisamos pais e responsáveis estar preocupados com a qualidade da 
leitura daqueles que tanto amamos e somos responsáveis. Precisamos 
ajudar a despertar nas crianças e nos jovens o interesse e a alegria em 
descobrir o Espiritismo, e sempre da forma mais correta e completa. Daí, 
a importância em entender e utilizar corretamente a terminologia espírita. 

Indicamos uma obra que mostra os principais termos do espiritismo: “Mini dicionário 
Espírita infantil”. A obra traz uma linguagem clara e jovial, e é de autoria de Rita Foelker, 
autora que se dedica à educação e às artes dirigida a crianças, jovens e adolescentes. E, 
também Cristina Helena Sarraf que desenvolve diversas atividades espíritas com enfoque 
educacional.  

“Virtude – qualidade moral. Resultante da melhoria dos sentimentos. Ex.: bondade, 
honestidade. (trecho do livro)” 
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� Sugestão de Leitura 
“A família, na condição de grupo consangüíneo, está formulando um 

vigoroso pedido de socorro à sociedade em geral”. O Espírito Joanna de 
Ângelis assim se expressou no prefácio do livro “S.O.S. Família”, no qual 
os organizadores, muito oportunamente, reuniram vários esclarecimentos e 
orientações de diversos Espíritos, dentre os quais Amélia Rodrigues e 
Benedita Fernandes, e entrevistas com Divaldo Franco, referentes aos 
temas da família, tais como: laços eternos filhos ingratos ou deficientes, 
divórcio, responsabilidades, numa tentativa de contribuir para o 

ajustamento e o fortalecimento dos laços familiares, tão essenciais para o equilíbrio social.  
Importante para a orientação e mesmo a reconstrução da família, dentro do 

contexto social atual, que parece conduzir os seres humanos ao retrocesso moral. Profundo 
direcionamento para salvar os filhos e os pais dos dissabores de uma sociedade doente e 
permissiva.  Um brado, um S.O.S. para a família! 

A obra tem 160 páginas, e é publicado pela Editora Leal. 
 

���� Sala de Vídeo.  
   “PINGA FOGO com Chico Xavier” exibiremos em agosto este DVD que 
resgata os históricos programas Pinga-Fogo com Chico Xavier, um verdadeiro 
marco do jornalismo no Brasil, além de depoimentos, documentários e especiais.  

Nas noites de 28 de julho e 21 de dezembro de 1971, a TV Tupi Canal 4 de 
São Paulo apresentou, em seu programa jornalístico Pinga-Fogo, o médium espírita Chico 
Xavier, respondendo perguntas dos jornalistas Saulo Gomes, Reali Jr., Helle Alves, 
Herculano Pires, Freitas Nobre, Vicente Leporace e Durval Monteiro; do intelectual 
católico João Scantimburgo e o cientista Dr. Hernani Guimarães. Nestes programas que 
apresentaram aos brasileiros o que era realmente o Espiritismo, Chico Xavier deixou 
ensinamentos para milhões de pessoas de todas as classes sociais e culturais, sobre o 
porquê da vida, quem somos nós, para onde vamos após a morte do corpo físico, mortes 
coletivas, comunicação com os espíritos, Psicografia católica, entre outros temas. O 
programa consagrou definitivamente Francisco Cândido Xavier (1910-2002), o maior 
médium de todos os tempos.    
(Será exibido este mês parte das entrevistas (1h), pois o DVD tem mais de cinco horas de duração). 

 
 

EXIBIÇÕES nas terças-feiras: dias 14/08 e 28/08 
Sala 01 – 20h – Entrada gratuita – Convide os amigos. 
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����Fragmentos de Luz... 
Se Eu Não Servir... 
Se eu não servir, não sirvo para nada, e joguei fora os dias da existência. 
Se eu não levar amparo à indigência, sou a garra que a tem encarcerada. 
Servir, com todo o Amor, Benevolência que estende a mão a uma alma amargurada e a deixa 
pelo Amor iluminada além das crenças, muito além da Ciência. 
É só para servir que enfim existo. 
Quem me guia no Bem é Jesus Cristo, que entronizei no próprio coração. 
E é no mister de Luz do meu Serviço que me ilumino do sagrado Viço que muda em luzes 
toda escuridão... 

Paulo Nunes Batista – Revista Reformador 2004 
 

... & Verdade 
O Pensamento e a Vontade 

A força e o poder que emanam do pensamento e da vontade simplesmente estão fora 
do alcance da nossa imaginação. Tanto é assim, pois, que os Espíritos desencarnados, 
utilizando-se com firmeza dessas forças reunidas – e bem conduzidas -, são capazes de 
provocar extraordinários fenômenos, os quais, por falta de conhecimento das Leis da 
Natureza que os regem, as religiões preferiram chamar de maravilhosos e sobrenaturais. 

Um pensamento seguro e uma vontade poderosa constituem forças criadoras. 
Acontece, no entanto, que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda desconhece esses 
potenciais existentes em si mesmas. Consequentemente, também ignoram as profundas 
influências maléficas e benéficas que tais poderes podem exercer sobre o organismo 
humano e suas funções. 

O venerável filósofo espírita Leon Denis, discípulo que deu continuidade à obra do 
mestre Allan Kardec, em seu livro No Invisível, à pág. 310, diz: “(...) o nosso pensamento 
pode adquirir bastante intensidade para criar formas e imagens suscetíveis de 
impressionarem placas fotográficas”. E como reforço de sua afirmativa, ele cita a obra 
Animismo e Espiritismo, do cientista russo Alexandre Aksakof. Neste livro, o autor relata o 
caso de uma senhora que desejava ardentemente, por mentalização, aparecer numa placa 
fotográfica com uma guitarra nos braços. Seu pensamento e sua vontade foram intensos de 
tal modo, que a forma desejada apareceu impressa com toda nitidez. A experiência foi 
realizada pelo doutor Child, em 1862. 

Partindo-se da premissa de que os homens são Espíritos reencarnados, eles são 
capazes de causar, com o pensamento e a vontade, profundas influências sobre a matéria. 
 O Espiritismo ensina que existe uma inter-relação entre o Espírito e a matéria, de 
sorte que os traumas, as emoções, as fobias e as impressões de toda natureza repercutem 
inevitavelmente sobre o corpo, que é habitação do Espírito encarnado; por outro lado, todos 
os golpes que atingem o corpo, têm também ressonância sobre o seu habitante, que é o 
Espírito. Mas é importante esclarecer que o elemento mediador que estabelece as ligações 
entre o ser pensante (o Espírito) e sua residência (o corpo), é o perispírito, que o apóstolo 
Paulo, por sinal inspiradíssimo, chamava corpo celeste. É este elemento, portanto, que, 
através dos canais fluídicos, transmite as mensagens do Espírito para o corpo e deste para 
aquele. 

Severino Barbosa - Revista: Reformador 
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��������   AGENDA DO CELV 
Consulte também nossos murais. 

 
 

���� Vem aí o 5º FESTIVAL DE PIPOCA do CELV 
O Departamento de Divulgação – DIV, já está preparando mais uma edição de 

sucesso. Estamos organizando mais um Festival de Pipoca Beneficente, com filme para o 
mês de outubro, e desta vez toda a renda arrecadada será revertida à Rádio Rio de 
Janeiro, que precisa continuar no ar, divulgando o Espiritismo. 
 

���� Encontros com a Família 
O Depto. de Infância e Juventude/CELV convida a todos para o 4º Encontro com a 

Família que será realizado no primeiro sábado de setembro - dia 02/09, ás 15h e o tema 
será: “Dificuldades na Educação Infantil e Juvenil”. Convidamos para conversar conosco a 
palestrante Heloisa Helena. 

 
 

���� Voluntário. O DMM precisa de sua colaboração! 
O convite é permanente a companheiros que puderem ajudar na limpeza e 

manutenção de nossa Casa. Nossos encontros sempre acontecem nas 1ª e 3ª sextas-feiras 
do mês, e também quando houver a 5ª sexta-feira.  

 No mês de agosto, os encontros serão nos dias 03, 17 e também 31/08, sempre 
às 08h. Se você não pode vir num dia, venha em outro, mas venha, e ajude-nos! Procure o 
companheiro Elson para maiores informações.  
 

 

���� DOM – Departamento de orientação mediúnica 
� Estudos Mediúnicos 

Quartas-feiras 
08 de agosto - Livro Diversidade dos Carismas-cap. VI item 6 e 7-“ pag. 253-260 – 
Responsável: Carlos Alberto / Aux. Alberto  
22 de agosto - Livro Diversiodade dos Carismas- cap. VII- condomínio Espiritual- itens 1-3 
pág. 261 – 267. Responsável: Marlene de Souza / Aux. Lia 
 
●O DOM e o DAF  agradecem  aos médiuns passistas  que compareceram ao Encontro de 
Médiuns no dia 21 de julho. 
 
 
���� Avisos do DAPSE – Depto de Assistência e Promoção Social 

• Agradecemos aos Srs. Associados e freqüentadores do CELV pelas doações de 
junho/2007: 387 kg de alimentos, 387 peças de roupas, 24 cobertores e edredons, 
48 pares de calçados, 21 bolsas / cintos, 161 materiais de higiene e limpeza, outros 
donativos: 06, e R$ 304,00 em doações em espécie. No bazar foram arrecadados R$ 
612,50 

 
 



 8 

 
NOTÍCIAS DO MOVIMENTO ESPÍRITA 

 
 
���� XVII Confraternização Espírita do RJ 
 Vai acontecer do dia 26 a 28 de outubro mais um encontro de confraternização do 
Movimento Espírita do Rio de Janeiro, o evento é bi anual, e este ano terá como tema “O 
Livro dos Espíritos: 150 anos iluminando consciências”, o local será no Palácio 
Quitandinha em Petrópolis e as inscrições já começaram, e vão até o dia 15 de setembro. 
Mais informações você pode adquirir no tel. da CEERJ – 2224-1244 / 2224-1553, no site 
www.ceerj.org.br, pelo endereço diretoria@ceerj.org.br.  

Você também pode obter informações em nossos murais e pelo 
divcelv@yahoo.com.br. Se você pode ir, vai se preparando e participe... sairá um grupo aqui 
do CELV. Divulgue. 
 

���� Parabéns Rádio RJ 
A Rádio Rio de Janeiro comemora no dia 02 de agosto, 36 anos de existência no 

Movimento Espírita, em todo este período, até os dias de hoje, à custa de muito esforço, 
sacrifício e trabalho árduo de seu fundador, Geraldo de Aquino, bem como de seus 
diretores e funcionários.  

A Emissora da Fraternidade, assim chamada carinhosamente, precisa da ajuda de 
todos os espíritas para se manter no ar, procure os dirigentes de sua casa espírita para 
informações de como ajudar a Rádio a se manter no ar, em nossa Livraria temos recibos 
para doações voluntárias. Mais informações pelo tel. (21) 3386-1400 / 
www.radioriodejaneiro.am.br / freqüência 1400kHz AM. 
 

���� IV Semana Espírita de Seropédica 

A União Municipal Espírita de Seropédica promove mais uma edição deste importante 
evento no Movimento Espírita, fortalecendo a Divulgação desta Doutrina maravilhosa que 
nos consola e orienta. As palestras ocorrerão de 06 a 11 de agosto – sempre às 19h30min no 
Cine Teatro Gustavo Dutra / Pavilhão Central / UFRRJ (Universidade Rural), o tema deste 
ano será “O jovem e o Espiritismo, construindo um mundo melhor”. A escala está disponível 
em nossos murais ou solicite pelo endereço divcelv@yahoo.com.br. 

 
 

���� EREU do REUNIR VI - 2007 
O encontro tem como público alvo: dirigentes e trabalhadores espíritas, com o 

objetivo de criar condições para que o ensino no Centro Espírita seja ratificado na prática 
de todos. Para os inscritos vale lembrar que o EREU acontecerá no Colégio Souza Lima em 
Realengo à Rua General Sezefredo, 646, no domingo dia 26/08 – com recepção as 8h. 
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���� Endereços do Movimento Espírita  
• Grupo E. Amadeu Ferreti – Rua Itápolis, 17 – loja B – Rio da Prata / C. Grande. 
• União E. Paulo, Dimas e Madalena – Rua Boiobi, 2102 - Bangu 

 
���� Instituições aniversariantes 

• A Minha casa – 05/08/1979 - 28 anos 
• C. E. Luz e Caridade de Santa Cruz – 01/08/1943 – 64 anos 
• União E. Paulo, Dimas e Madalena – 16/08/1962 – 45 anos 
• C. E. Ismael – 30/08/1928 – 79 anos  

 
 
 
 
 
 
 

VENHA PARA O NOSSO CLUBE 
Clube do livro espírita “Os Mensageiros” 

 
AGOSTO 

• Mediunidade e obsessão em crianças (orientação) 
Suely C. Schubert 

 
• Três Arco-íris – uma colônia de luz (romance) 

Eurípedes Kuhl / Josué 
 

Com R$ 10,00,  você adquire um lançamento espírita 
Não esqueça o seu exemplar do Correio Espírita 

 
 
 
 
 

 
 

Biblioteca & Sala de leitura 
A Biblioteca do CELV funciona na Sala 02, e abre todos os dias de Reunião 

pública. Passe por lá, adquira o bom hábito de estudar a Doutrina.  
Você pode fazer consultas, pesquisas, ler jornais e revistas espíritas que 

estão em nosso acervo. Ainda existe também uma Biblioteca infantil. 
Visite-nos! 

 “O livro é um Mestre silencioso, que ensina sem cobrar” 
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MENSAGEM MEDIÚNICA 
 
Sabemos de nossas dificuldades e de nossos erros, mas sabemos também que já 

estamos lutando para removê-los, mesmo que seja aos poucos, para retirá-los de nossos 
comportamentos, que deve ser o mais perfeito. 

Sabemos também que a necessidade dessa transformação é fundamental, porque 
somos sempre avaliados e observados por muitos, e, então devemos fazer o máximo para 
nos modificarmos, porque sempre seremos alvo dos olhares de irmãos, querendo ser como 
nós, e então a nossa responsabilidade será muito grande, porque poderemos passar muitos 
erros para eles que ainda não conhecem  as leis de nosso Pai. Por isso observemos nossos 
comportamentos e reações para sempre nos avaliarmos, porque estaremos sendo 
observados por irmãos nos dois planos e, por isso devemos ser melhores a cada dia, a cada 
situação. 

Enganamos alguns, mais muitos nos vêem como somos na realidade. 
Mas, errar faz parte de nossa caminhada evolutiva, porque ainda somos imperfeitos, mas 
jamais persistir no erro, para não sermos responsáveis da infelicidade de outros que se 
apóiam em nós, pensando que já sabemos mais do que eles. Nossa responsabilidade cresce 
muito mais porque, já conhecemos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. 

Por isso, lutemos para nos avaliarmos sinceramente afim de eliminarmos nossas 
deficiências, e espelharmos o melhor de nós, para que não sejamos  culpados de transmitir 
erros que serão adquiridos por outros irmãos que se sentem  ainda inferiores a nós, e 
seguem nossos passos, achando que estamos agindo corretamente. 

Nossa responsabilidade é dupla, porque estamos falando de irmãos nos dois planos da 
vida. Vigiemos sempre. 

É muito difícil, sabemos, porque ainda lutamos na nossa transformação, mas o 
importante nisso tudo é jamais desistir, acreditar na misericórdia e bondade de nosso Pai, 
que nos ama e que está constantemente nos auxiliando através de muitos amigos superiores 
a nós, que nos aconselham com intuições, no momento que percebem a nossa vontade 
enorme  de mudar. E, então poderemos transmitir a luz de nosso Jesus, nos momentos em 
que estamos caminhando acertadamente e pelo caminho do amor. 

A caminhada é longa e árida, mas graças a Deus, já estamos nesse caminho, errando 
muito sim, mas acertando também, e já nos sentimos felizes em estarmos nessa luta 
conosco. Louvado seja nosso Pai, que sempre nos proporciona meios para emergimos ao 
encontro do amor e da sabedoria Divina, onde estaremos felizes, porque levaremos muitos 
irmãos conosco nessa subida, porque aprenderemos que jamais encontraremos a paz, 
enquanto estivermos pensando só em nós. 

Estamos juntos nessa luta, porque ainda temos muito que caminhar, e caminharemos 
unidos num único propósito que é a felicidade fraternal. 
Trilhando esse caminho, vamos deixando rastros de luz e amor, aonde não encontraremos 
mais as dores do corpo e da alma. 

A sintonia com Jesus, inicia-se quando passarmos a nos preocuparmos mais com o 
próximo, e menos conosco. 

Dr. Azevedo 
Mensagem psicografada em reunião mediúnica experimental, em 20/06/2005 

Médium Neyde Ney. 
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BEZERRA, o Apostolo da Caridade! 
 

No dia 29 de agosto de 2007, estaremos comemorando os 176 anos de nascimento de 
Adolfo Bezerra de Menezes. Que reencarnou no ano de 1831 no Ceará, com a missão de 
preparar uma nova fase em benefício do reinado do Bem, anunciado por Jesus, combater o 
materialismo e provocar uma revolução moral. Bezerra foi convidado pelo espírito Ismael, 
protetor do Brasil, para criar o novo “núcleo de atividades espirituais”, a tarefa de 
construir o Movimento de Unificação Espírita na Pátria Brasileira. Bezerra de Menezes foi 
o grande consolidador da doutrina de Kardec no Brasil, produzindo com seu exemplo e sua 
profunda convicção nos postulados da caridade, uma aura de credibilidade que só vem 
crescendo após 107 anos de seu retorno à pátria espiritual.  

Seu nome é citado constantemente, onde quer que se faça necessária uma ação de 
socorro, uma luz consoladora, um remédio para aflições; todos nós, espíritas, temos nele um 
generoso recurso para orientações e curas da alma.  Bezerra é um dos missionários que 
estão na esteira do Cristo, trazendo constante incentivo, para que tenhamos em dia nossos 
melhores propósitos de crescer, patrocinando o mesmo para os nossos semelhantes. 
Tenhamos em mente que a melhor homenagem que se pode prestar a um Espírito de Luz, é 
dar sentido às suas esperanças, é continuar seu ministério de amor e segui-lo, 
incondicionalmente, pela fraterna estrada da caridade, onde iremos nos encontrar em nome 
do misericordioso coração do Mestre Jesus. Deixamos abaixo uma profunda reflexão deste 
espírito de escol: 

 
“Filhos, que o centro espírita - célula viva do Cristianismo em suas origens - vos mereça o 
melhor carinho e consideração. Sempre que possível, integrai a equipe de companheiros que 
permanece lutando para que o templo espírita cristão tenha sempre as portas descerradas 
à comunidade.  
Não vos isoleis uns dos outros, fugindo à convivência salutar que vos preserva o 
discernimento e vos combate o personalismo.  
Em contato com os irmãos de ideal, as vossas idéias se reciclarão e a indispensável permuta 
de experiências vos será uma permanente fonte de inspiração para o trabalho. Os cristãos 
dos primeiros tempos do Evangelho na face do mundo, não atuavam isoladamente.  
(...)Quanto puderdes, no entanto, preocupai-vos em não vos aterdes única e simplesmente à 
teoria ou à disputa de cargos de liderança. Participai diretamente das tarefas mais 
humildes da casa espírita, vacinando o espírito contra o fascínio de si mesmo.(...) Que, em 
suas atividades, o grupo espírita dos dias atuais procure se assemelhar à casa dos 
apóstolos, em Jerusalém, abençoada oficina de trabalho, que tanto se preocupava em ser 
pão para o corpo quanto em ser luz para o espírito!” 

Bezerra de Menezes  
Do livro A Coragem da Fé (O Centro Espírita - cap.8)  

 
Existem excelentes livros que contam a biografia deste importante trabalhador espírita. 
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 Dicas de sites espíritas 
• www.espiritismo150anos.org.br (site dos 150 anos) 
• www.ceerj.org.br (Conselho E. do RJ) 
• www.polo6e16.org.br (notícias espíritas de nossa região) 
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