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ANO XVIII
RELEMBRANDO 0 COMAN DANTE

o DISciPULO
DE JESUS
Jacques Conchon

Durante 20 anos tivemos urn estreito convivio com nosso Com. Ar
mond (1960-1980). Nesse largo periodo conseguimos assimilar uma boa
parcela dos ensinamentos que nos fo
ram transmitidos. Para nao perdermos
o teor essencial das suas mensagens
tinhamos por habito anotar as suas
palavras e registra-Ias em fitas magneticas.
Assim, possuimos entre carreteis,
fitas-cassete, micro-cassetes, rolos de
video-tape e video-cassetes, horas
preciosas de urn valioso acervo.
Sempre nos enterneciamos quan
do 0 Comandante come9ava a falar
sobre 0 Discipulo de Jesus, apresen
tando com as suas palavras uma con
ceitua9aO real.
Dava-nos a impressao de que ele,
nos ultimos anos, abatido pela idade,
cresci a aos nossos olhos quando tocava em assunto tao empolgante.
Algumas das suas conceitua90es
ja foram comentadas incontaveis ve
zes diante dos nossos alunos que
passavam para a FDJ. No mes de ju
nho de 1983, publicamos no Trevo al
gumas das suas assertivas:
- Discipulo de Jesus e aquele
que assumiu 0 compromisso de tes
temunhar 0 Evangelho.
- Caracteristica importante do
Discipulo de Jesus: Sentir 0 trabalho
como necessidade.
- Ao Iongo da Escola de Aprendi
zes 0 cora9ao se dUata ampliando a
capacidade de amar.
diffcil

Usar 0 trevo na lapela
e usa-Io no cora9ao.

e hicil,

- Discipulo de Jesus e satisfeito
com 0 mundo e tudo que nele existe,
porem e insatisfeito consigo mesmo.

- 0 Discfpulo de Jesus nada te
me, a nao ser a si mesmo.
- 0 Aprendiz trabalha quando so
licitado, 0 Servidor quando encarrega
do e 0 Discfpulo quando necessario.
- Aprendiz, 0 trabalho como obri
ga9ao.
Servidor,

0

trabalho como dever.

Discipulo, 0 trabalho como premio.
- Para 0 Discipulo de Jesus, a
Seara de trabalho e 0 mundo.
- Modelo de Discfpulo de Jesus:
Paulo de Tarso.
- Durante a Escola de Aprendizes
o aluno passa de Conduzido a Con
dutor.
- Aquele que aceita as determina
90eS do Senhor.
Gostariamos, entretanto, de ressal
tar 0 conceito que mais profundamen
te penetrou em nos so cora9ao e que
ate hoje nos convida a refletir para
aferirmos se real mente estamos nos
sublimando na gloria de servir:
- Discfpulo de Jesus e aquele
que se sublimou na Gloria de Servir!

BUSCAR A PAZ
Mayr da Cunha

"Busque a paz e siga-a" (Pedro
3.11 ).
Nos dias em que vivemos, cada
vez mais se torna dificil mantermos a
serenidade. Somos vitimas dos nos
sos erros e desacertos. Se questiona
dos a respeito daquele a quem cabe
a culpa, certamente vamos encontrar
alguem ou alguma coisa que nos pos
sa justificar. Rememorando os primi
tivos tempos do cristianismo nascen
te, lembramo-nos de que, quando
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Paulo, 0 Apostolo dos Gentios, deci
diu-se a levar a Boa Nova atraves dos
ensinamentos que 0 Messias havia
deixado, enfrentava a tudo e a todos
com destemida coragem. A sua con
fian9a na doutrina que agora pass ava a divulgar dava-Ihe a certeza de
que tudo 0 que ouvira a respeito de
Jesus traduzia a grande verdade.
Sempre soube buscar amparo no
Mestre, saindo fortalecido e confian
te de que aquilo que fazia era 0 meIhor. Nada conseguia demove-Io do
seu caminho e bern sabemos 0 quan
to foi perseguido pelos judeus.
Vamos buscar nesse apostolo 0
exemplo de que necessitamos para
caminhar em busca da nossa transfor
ma9ao e renova9ao sem 0 que nao
vamos ter paz. Nenhuma delas sera
facil, principalmente quando sabemos
o quanto somos tentados a desistir
dos nossos projetos e aspira¢es. Se
de urn lado somos provocados para
que nos desviemos do nosso objetivo,
por outro recebemos 0 incentivo dos
companheiros do Alto. Todos deposi
tam muita confian9a em nos, para
realizarmos 0 que pretehdemos. Dai,
a forma talvez mais eficaz para conseguirmos alcan9ar 0 que desejamos
enos mantermos em paz. Nao esmo
recer deve ser 0 lema principal.
Estarmos em paz nao significa que
tenhamos alcan9ado posi9aO social
ou material invejaveis. Essas sao con
quistas ate faceis de se obter. 0 equi
Hbrio interior, a serenidade, e que nos
traz a tao almejada paz. Agir dentro
dos preceitos cristaos e que nos leva
a esse estado. Isso alcanc;amos quan
do nossos desejos e os propositos do
Senhor estao em perteito equilibrio,
como nos diz Emmanuel. Ainda nos
assegura 0 querido instrutor espiritual
que nao existe tranquilidade real sem
Cristo em nos, dentro de qualquer situa9ao em que estejamos situados.
(Fonte Viva, pag. 85).
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NOSSO CENTRO
Muito usada esta expressao: "nos
so centro". Por que nosso centro? Va
mos a algumas consideracoes. Fre
quentamos a casa espirita, ali nos
sentimos bem, ora como participantes.
ora como assistentes e assim vamos
levando a vida. Normalmente, faze
mos isso uma vez p~r semana; exa
gerando, duas.
Mas conhecemos de verdade 0
nosso centro? Como comecou?
Quem foi 0 fundador ou fundadores?
Quais as atividades da casa, e propria
ou alugada? Sabemos 0 valor do alu
guel? Quem paga a luz? E a agua? E
o IPTU, hoje tao reclamadamente ca
ro? Ja paramos para pensar como co
mecou tudo isso? Como se deu 0 "e
pi-centro"?
HOje, ao chegarmos para a reuniao
do dia, encontramos tudo organizado.
Gostamos de ler e ai esta disponivel
uma biblioteca circulante que nos ofe
rece livros selecionados da doutrina
espirita, sem nenhum pagamento. Ne
cessitamos de uma assisUmcia espi
ritual ou gostariamos de participar dos
trabalhos de passe e ali encontramos
uma equipe formada, que nos atende.
Incomoda-nos um problema fami
liar, envolvendo vicios e desarmonias
e ali nos socorremos de uma entrevis
ta que nos orienta como suportar, a
fim de vencermos as dificuldades. An
tecedendo ou complementando toda
essa colecao de oportunidades, gos
tariamos de ouvir comentarios e expli
cac6es sobre 0 Evangelho do Cristo
a luz da Codifica<;ao Kardecquiana e
ali um expositor esta disponivel para
a nossa satisfa<;ao.
Estamos com sede. Viemos direta
mente do servi<;o profissional. A agua
esta filtrada, em aten~o a nossa sau
de. A vela do filtro foi trocada no pra
zoo 0 banheiro esta limpo e equipado.
Dessedentados, lembramo-nos de
que devemos colocar na urna de vi
bra<;oes ou sobre a mesa dos traba
Ihos 0 nome de um amigo que esta
com serios problemas. A caneta, 0
papel, tudo ali a nosso dispor.
A nossa casa espirita tem tambem,
como convem a toda organiza<;ao se
ria, crista, mensagens que a espiritua
lidade superior nos oferece. atraves
de mediuns abnegados, que sao go
tas de sabedoria que nos vilo equili
brando pouco a pouco. Levamos ate
algumas para nossa casa, porque sao
sob medida para alguem que con he
cemos.

E da prlmeira vez que visitamos 0
centro
espirita?
Ainda
nos
lembramos? Fomos recepcionados na
portaria p~r alguem que, com muito
bom humor, nos explicou todas as
possibilidades que a casa nos ofere
cia: Evangelho, Passes, Entrevistas,
Escolas de Educa<;ao Mediunica, Mo
ral Crista e tudo 0 mais que hoje jli
conhecemos, mais ou menos.
Quando estavamos com nossa
psiquica, com a mediuni
dade explodindo, ali uma equipe pre
parada nos assistiu juntamente com
os espiritos que organizaram nossos
"dons" medianeiros para melhor ser
virmos e servir-nos. Tudo gratuitamen
te e com carinho, ambas coisas mui
to raras de se encontrar hoje em dia.
perturba~o

Ha na nossa sociedade tambem
um quadro de avisos. Curioso que
quase ninguem Ie e ha com frequen
cia avisos importantes. Cursos que
serao ministrados na casa ou em
outros centr~s, palestras que serao
realizadas, promo¢es, campanhas de
assistencia material, etc.
Encontramos no quadro nomes e
endere<;os de jornais e revistas, que
nos convidam a que facamos uma as
sinatura. Por falar nisso, voce ja assi
na algum jornal ou revista? Um ana
de assinatura custa menos do que um
almo<;o. Ja prestigiamos esses irmaos
que se esforcam na divulga~o do Es
plritismo, na maioria das vezes com
grande sacrificio pessoal?
Instruimo-nos e atualizamo-nos
com a doutrina, como convem a todo
espirita? Ou vamos ao centro para
dormir? Uma reencarna<;ao e algo
precioso. Acreditamos mesmo nisso?
Outra coisa que esquecemos ou nem
mesmo sabemos e que 0 centro e
uma organiza<;ao juridica e tem com
promissos legals e fiscais.
Tem seu livro de atas, caixa, entre
ga sua declarayiio de rendas, paga li
cen<;a de funcionamento ...
Entao, perguntaremos, por que a
despeito de tantas dificuldades cres
ce dia a dia 0 numero de sociedades
espiritas? Porque acima das dificulda
des esta a voca<;ao para a caridade,
que come<;a a se ampliar nos cora
<;oes humanos. Cada centro espirita
aberto evita que muitas criaturas se
jam internadas em manioomios. Toda
palavra evangelica contribui para di
minuir a venda de antidistonicos e psi
cotropicos, porque organiza a alma, e,
p~r consequencia, harmoniza 0 fisico.
Cada reuniao de desobsessao retira
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das trevas espiritos que viveram de
sordenadamente e hoje se escravi
zam as necessidades humanas, ten
do afjnidade com as inferioridades dos
encarnados.
Equal tem sido nosso comporta
mento perante a cas a que nos aco
Ihe? Prestamos aten<;ao apenas as
falhas dos companheiros, nao e? Cri
ticamos a irma que recentemente nos
atendeu sem 0 sorriso habitual. Nao
teria ela deixado 0 esposo enfermo ou
desempregado no lar, enquanto veio
cumprir os compromissos, mantendo
se em seu posto? Sera que somente
nossas dores merecem aten~o? Se
ra que ainda pensamos que 0 traba
Ihador espirita e invulneravel ao sofri
mento?
E aquela dirigente, tao rigorosa na
disciplina, que esta chamando a nos
sa aten<;ao, porque desaparecemos
do trabalho por comodismo ou desin
teresse, nao seria nossa benfeitora?
Nos a vemos com magoa, com melin
dres, porque ela detectou nossas fra
quezas e irresponsabilidades. Detes
tamos ser corrigidos e nao suporta
mos pressoes. Sera que elas nao es
tao sendo necessarias? Ainda neo es
tamos muito vacilantes?
Apos este teorico esbo<;o de tudo
o que acontece na casa espirita, on
de ate 0 amor entre os irmeos pode
estar ausente, propomos que todos
nos eng?jemos nas tarefas do Nosso
Centro. A hora da saida, qualquer um
pode fechar 0 vitral; qualquer um po
de apagar a luz, desligar 0 ventilador,
fechar a porta. Todos reunidos forma
mos 0 Espiritismo, a nossa redentora
doutrina, que nao depende de papas
ou gurus, de ministros ou sacerdotes,
de mestres ou pastores. E a doutrina
do auxilio mutuo, onde nao ha maior
ou menor. E a JiCao que 0 Cristo en
sinou a poucos que podiam entende
10 na epoca, que Kardec popularizou,
ainda mais, a fim de que um maior
numero pudesse assimila-Ia. Pena
que ainda sejamos poucos.
Cada um de nos, porem, cristao
que serve pelo exemplo, ira animan
do 0 que esta ao nosso lado, para
que arregace as mangas e participe
tambem. Neste instante de desenten
dimento universal, quando a palavra
crise €I a mais escrita e pronunciada
entre todos os povos, somente uma
saida existe para mudar 0 pessimis
mo generalizado entre as criaturas:
trabalho e caridade.
Transcrito I Dirigente Espfrita
Mar90 I Abril de 1992
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REGIONAL RIO DE JANEIRO
MAIS UM GI NO RIO
DE JANEIRO
No dia 24 de marc;;o ultimo, as
20:00 horas, realizou-se a aula inau
gural da 11 Turma da Escola de
Aprendizes do Evangelho do novo GI
do Rio de Janeiro, 0 C.E. A Caminho
da Luz, de Sao Gonc;;alo.
Com a presenc;;a de catorze com
panheiros, que por enquanto
compoem esta turma, fo; abordado 0
tema EAE, como importante meio de
atingir os praprios objetivos da vida:
o auto-conhecimento e (re) constru~o
de si mesmo (reforma intima), ah:}m
da formaC;;ao de bons trabalhadores
espiritas, para a casa espirita e para
o mundo, no seu dia-a-dia.
Foi neste clima de paz e entendi
mento, embalados pelo elevado nivel
espiritual da reuniao, pelo manifesto
desejo de todos de promover seu en
contro com 0 Criador, que recebemos,
apas as vibrac;;5es, a seguinte mensa
gem espiritual, atraves a comunica~o
oral (psicofonia) de um dos compa
nheiros presentes:
"Prezados amigos, paz em Jesus
a todos vas. Todos vas, companhei
ros, estais dando importantes passos
para a concretizac;;ao de trabalhos ha
muito planejados em nosso plano de
aC;;ao.
Sentimo-nos felizes nesta noite, in
clusive pela oportunidade de que dis
pomos de dirigir-vos a palavra de ma
neira direta. e gostariamos de vos fa
lar a respeito da nossa grande res
ponsabilidade. Muitas atividades be
nemeritas. atividades socorristas e ilu
minativas serao realizadas nesta ca
sa. Vas, companheiros, sois a ponta
da lanc;;a, estais na linha de frente, en
frentando 0 combate eorpo a eorpo.
Companheiros, preparai-vos intima
mente, individualmente, mas preparai
vos tambem em eonjunto, em grupo,
unindo-vos, preparando-vos mutua
mente, inflamando os vossos
corac;;oes, uns aos oUlros, com a cha
ma dos vossos ideais. Buscai acima
de tudo nesta casa, servir a Deus
nosso Criador, atraves da vivencia
efetiva do evangelho do Cristo, Nos
so Senhor, empregando os meios de
que dispondes, base ados todos na
doutrina dos espiritos.
Pedimos toda a vossa aten~o, to
da a vossa dedicaQao, todo a vosso
carinho. Esta casa, a partir do vosso
esforc;;o, da clare:za dos vossos ideais,
se transformara em breve num ponto

de luz, que sera distinguido ao longe
neste horizonte terreno de tantas tre
vas, de lantos sofrimentos, de tanta
ignoranCia.
Assim como vas, companheiros,
contais sempre conosco, com a nos
sa assisti'mcia, assim tambem nas
contamos convosco; trilhai 0 caminho
dos justos, buscai realizar sempre 0
melhor, buscai estar em paz com a
vossa consciencia. Entretanto, a prin
cipal tarefa que sera desenvolvida
nesta casa, sera exatamente a trans
formaC;;ao interior de todos aqueles
que aqui adentrarem e que estiverem
dispostos a trilhar 0 caminho que os
levara a Deus.
Valorizai esta renovaC;;ao como 0
elemento mais importante, como a ta
refa mais essencial a ser realizada,
nao apenas pela casa, pela institui
C;;ao, mas por cad a um de nas como
espiritos eternos.
De nossa parte, companheiros,
realizaremos todas as atividades que
sao da esfera de nos sa responsabili
dade. Contai conosco e tende a cer
teza de que estaremos sempre ao
vosso lado enquanto perdurarem em
vas os vossos ideais sublimados, que
vos fazem agora iniciar este trabalho.
Rogamos por todos vas, oramos a
Deus por cad a um, para que possais
aproveitar tal oportunidade que se vos
apresenta neste instante. Aproveitai:
servi, amai, transformai, construi, edi
fieai, iluminai, difundi.
Companheiros amados, recebei
cada um de vos, 0 nosso abrac;;o fra
terno, com 0 carinho daqueles que
estao ao vosso lado para 0 desenvol
vimento destas sublimes e agradaveis
tarefas de construc;;ao de um mundo
melhor.
Deus vos abenc;;oe a todos e que
esta casa seja sempre digna da Sua
presenc;;a e da Sua luz."
CEACAL - Ender~: Rua Maria
Quiteria de Jesus, 124 - Lindo
Parque - S. Gon~alo 
RJ CEP.24.400
Realizou-se no sabado, 21 de mar
C;;o ultimo, no C.E. A Luz do Evange
Iho, de Copacabana, a reuniao de pla
nejamento para 0 ana de 1992 da Re
gional do Rio de Janeiro.
Estavam presentes os representan
tes dos 2 GI's do Rio, C.E. Adolfo Be
zerra de Menezes - CEABM, do En
genho Novo e CEALE, e do novo gru
po integrado, recem-formado, C.E. A
Caminho da Luz - de Sao Gonc;;alo.

Da reuniao resultaram 0 calenda
rio e 0 plano de metas para 1992, de
talhados a seguir:
CALENDARIO
Eventos com a presenc;;a de todos
os trabalhadores dos Gl's do RJ:
- 30 de maio - Tema: A Alianc;;a
Espirita Evangelica. Expositor: A ser
definido. Local: CEACAL, Sao Gonc;;a

10.
- 29 de agosto - Tema: A refor
ma intima. Expositor: Saulo Panham.
Local: CEABM, Engenho Novo.
OBS: Evento comemorativo dos
161 an os de nascimento de Adolfo
Bezerra de Menezes.
28 de novembro - Tema: P3A
e Cromoterapia. Expositor: A ser de
finido. Local: CEALE, Copacabana.
PLANO DE METAS
1. A primeira meta da Regional Rio
sera cumprir as metas da AEE, con
forme circular 01/92.
2. Reciclagem completa de todas
as atividades padronizadas (as reci
elagens serao de responsabilidade de
cada grupo).
3. Divulga~o sistematica (da casa,
suas atividades e da propria doutrina
espirita. visando principalmente a for
maC;;ao de novas turmas da EAE).
4. Auxflio mutuo (participac;;ao
constante dos trabalhadores das ou
tras casas nas atividades desenvolvi
das por cada grupo - promoc;;5es,
EAE, etc.; prineipalmente pela criaC;;ao
de um novo GI resolvemos incluir
tambem as vibrac;;oes como meio efi
caz de auxflio mutuo).
5. Esta 5~ meta que era a forma
C;;ao de mais um GI no Rio, foi atingi
da antes mesmo da reuniao de plane
jamento.
Pela grande responsabilidade que
envolve a criac;;ao de um novo GI e
pelas tarefas que certamente nos ca
berao realizar junto a esta instituic;;ao
irma, acordamos que nao seria pru
dente manter esta meta para 1992,
dando-a p~r atingida. No proximo ano
esta questao sera reavaliada.
Atualmente sao desenvolvidas as
seguintes atividades em cada G I do
RJ:
CEABM -

Engenho Novo

Atividades espirituais:
2' feira: 81 Turma da EAE (19:00
horas).
Conclui na pag. 6
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NOS CAMINHOS
DAS REALIZACOES
ESPIRITUAIS
Dirce de Castro / CEAE - Santos

Quando surgem as dificuldades,
quase sempre nos deixamos levar, e
caimos no desanimo, abrindo cami
nho amargura e desespero. Assim,
as esperan~s e a fe se afastam de
nos como uma nuvem distante que
nao conseguimos alcanQar.

a

Acredito que temos tarefas a cum
prir. A aceitaQao destas dificuldades
e que nos leva p~r caminhos mais fa
ceis ou dificeis para chegarmos a pa
gar nossas dividas passadas, contri
buindo assim para esse resgate.
Estas realizaQoes espirituais, creio
que, para nenhum de nos, sejam de
finitivas.
Quando procuramos em Jesus am
paro e coragem para continuarmos, e
certeza de que esse socorro nos che
ga de maneira imprevisivel e certa.
Abrindo assim, uma nova oportunida
de de retorno ao caminho da luz e do
amor. Devolvendo-nos a oportunida
de de nos levantarmos e sermos dig
nos de misericordia e do perdao de
DEUS.

CAMINHAR
COM CRISTO
Claudia Lopes da Silva / Centro Espfrita
Alvorecer Cristiio

o que buscamos? 0 que realmen
te esperamos alcanyar?
Sem duvida a eternidade,
so prometido pelo PaL

0

parai

o caminho oferecido e seguro cer
to e florido; basta aceitarmos a mao
oferecida p~r Jesus no nosso auxilio.

Vivemos presos a problemas roti
neiros, aos valores ligados a materia,
aos nossos defeitos enraizados na
nossa alma.
Esquecemo-nos do nosso objetivo
maior, cegos pela nossa pequenez e
ignorancia.
Busquemos a luz divina, 0 amor
oferecido por Jesus, perolas sagradas
incrustadas no Evangelho redentor.
Com a certeza de que a eternida
de tao sonhada nos e confiada atra
ves da nossa lapidayao e exercicio do
verdadeiro amor exemplificado por Je
sus.

CORPO: TEMPLO DO
EspiRITO
Patrfcia Dussan de Castro e Costa/Centro
Espfrita Alvorecer Cristiio

o

corpo deve ser respeitado como
um templo por onde 0 espirito se ma
nifesta, e tambem, porque nos foi
concedido por emprestimo, para que
possamos fazer nosso aprendizado
no plano fisico.
Devemos, portanto, evitar as dro
gas, 0 alcool, 0 fumo, os remedios
desnecessarios e a alimentaQao des
regrada, alem de nos preocuparmos
com a higiene e a apresentaQao pes
soal, sem cair nos excessos da vaida
de.
Tambem e importante evitarmos as
emoQoes exageradas, que causam
desequilibrio ao nosso veiculo fisico.
Pessoalmente, tenho conseguido
evitar e controlar a parte material,
mas no campo das emoQoes, ainda
me deixo levar por varios sentimentos
que acabam se manifestando como
somatizaQoes no meu corpo fisico.
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AS DORES SANGRAM
NO CORPO
Giovana Api. Sa/es/CEME

Fazendo uma analise de minha vi
da, ha um marco profundo e doloroso,
nesta minha existEmcia. No primeiro
momento, eu refletia sobre 0 trabalho
que devia desenvolver, acreditava ser
feliz e que tinha grande parte do que
desejava, parte espiritual e grande
parte material; mas a dor da perda
bateu em minha porta, dor que dilace
rou meu coraQao, pois havia perdido
um pedaQo de mim de forma brutal e
repentina; achei na epoca que nao ia
suportar a imensa dor que tomava
conta de meu coraQao.
Ai, veio 0 segundo momento, e co
mecei a procurar, sentir que deveria
existir algo grandioso, cheio de amor
e uma existencia, ou alguma coisa
apos a morte; pois nao poderia sim
plesmente deixar de existir (virar po).
Foi assim que descobri a imensi
dao e 0 infinito am or que 0 Pai tem
por nos, que meu sofrimento de hoje
me faz a cada dia ter mais fe e saber
que 0 caminho e arduo, mas estamos
trabalhando por dias melhores e que
apesar das dores de hoje, sei que sao
para iluminar 0 amanha, e que um dia
as dores cessarao e que estaremos
todos no mesmo plano, juntos nova
mente.

TODA VIRTUDE
SE CONQUISTA
Iolanda Correia Nardi
C. E. Alvorecer Cristiio

Quando damos chance para nos
mesmos, isto e, quando passamos a
gostar de nos, vemos quantas coisas
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boas temos, se cuidarmos mais, por
menores que sejam ganharemos bri
Iho e respeito.
Senti rem os vontade de ajudar as
pessoas a descobrirem-se tambem.
A conquista de uma virtude decor
re da elimina~ao de um vicio ou de
um defeito.
Reconhecer que temos este defei
to e 0 primeiro passe para controla-Io
e a uma vit6ria. Substitui-Io por uma
virtude e a conquista maxima do es
pirito sobre a materiaJidade, e a por
ta aberta para um mundo melhor.

NO CAMINHO DAS
REALIZACOES
Clarice Aparecida da Cruz Zuanazzij C. E.
Alvorecer Cristao

Planeta Terra: grande escola
aulas
Livro adotado: Evangelho
Mestre: Jesus
Alunos: criaturas
Objetivo: aprimoramento
o aluno que assimila 0 ensinamen
to e possuidor do mesmo para sem
pre. Ninguam sera capaz de arranca
10. Compete a esse aluno, aprimorar
o conhecimento adquirido e exercita
Encarna~oes:

10.
Assim como em uma escola
comum a impossivel uma classe total
mente homogenea, na grande esco
la da vida tambem e impossive!.
Encontramos por todos os lados
criaturas em niveis diferentes de evo
lu~ao. Abracemos a todos com cari
nho sem a preocupa~ao de serem
maiores ou menores que nos.
Todos estamos procurando aperfei
coamento e somos companheiros de
aprendizado.
Um professor consciente nao dis
crimina 0 aluno que apresenta uma
queda temporaria no aproveitamento,
portanto, Jesus Nosso Divino Mestre
jamais discriminara aquele que trope
Ca no meio do caminho, pois sao es
sas quedas, no curvar-se e levantar
se que crescemos espiritualmente.

o SOFRIMENTO

E UM RECURSO
Roberto NewirthjCEME

°

Eu vejo sofrimento como um ca
minho, uma escolha, que nos mes
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mos assumimos ainda no plano espi
ritual, para podermos supera-Io quan
do encarnados. Sem a lembran~a
dessas dividas. os sofrimentos
ganham proporcoes ainda maio res e
as vezes chegam a ser insuportaveis.
Mas quando pensamos em Jesus e 0
quanto Ele sofreu por nos, ou ainda
procuramos auxflio nas preces. os
problemas parecem desaparecer, des
fazer-se, ou come~am a surgir solu
~oes, como se alguem murmurasse
em nossOs ouvidos.
Esta solu~ao e conquistada pelo
esfor~o e boa vontade em superar as
dificuldades e os sofrimentos. Mas
tambem evolufmos pel a bondade,
desprendimento, gratidao, humildade
e pelo amor ao proximo. E sem es
quecer de sermos resignados, pois tu
do de bom ou mau que nos acontece
e para nosso despertar interior, que
nos traz 0 amadurecimento evolutivo
do esp/rito.

A VERDADE LIBERTA
Luiz Aleixo Fonseca

C. E. Alvorecer Cristao

De fato, tomar conhecimento do
verdadeiro sentido da vida nos impul
siona a promovermos reviravoltas in
teriores, no sentido de buscarmos no
vos val ores e novas posturas compa
liveis com essa nova face da vida de
que passamos a tomar conhecimen
to. Oigo isso por ter podido sentir tal
processo de transforma~ao. A medi
da em que me yOU envolvendo com 0
"Iado real da vida", yOU sentindo a ne
cessidade de permanecer nesse ca
minho de reformula~o que me leva a
afiniza~ao com um mundo diferente.
mais depurado. Entretanto, 0 simples
conhecimento dessas "VEROAOES"
nao nos leva a lugar algum se nao
nos dispusermos a aceita-Ias e viven
cia-las. Tenho percebido que no meu
caso em particular. ainda me encon
tro adotando uma postura muito par
cial. Quero estar ao mesmo tempo
com "um pe la e outro ca". Isso me
impede de deslanchar nessa trilha li
bertadora. Ultimamente venho me de
batendo muito com a questao da dis
ciplina. pois esse a um elemento
acessorio que me ajudaria sobrema
neira a vivenciar mais intensamente a
"verdade" caso eu a possuisse. Ocor
re que ainda sou muito indisciplinado
e isso vem retardando meu
crescimento. Conclusao? Nao e ne
cessaria, 0 ass unto a auto-conclusivo.
o importante a que eu me empenhe
mais para sair da teo ria e viver de
"verdade".
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NOS GRAUS
INFERIORES
Adriana Ribeiro NebulonijCentro Espfrita
Alvorecer Cristao

Humilhar-se - palavra tao mal
compreendida por nos, seres huma
nos. 0 que e humilhar-se, senao sub
meter-se a vontade celeste? Aceitar
os designios divinos de nosso Pai
Criador, que atraves de leis imutaveis,
vela pelo nosso crescimento espirituall

o que e pois, necessario para que
eu possa salvar-me? Seria aceitar a
vontade c6smica e amar tanto a Deus
a ponto de confiar-Ihe os desejos, an
seios e a felicidade terrestre? Grande
felicidade, aquela que ace ita e com
preende e sente sua vida protegida
pela maior for~a de amor conhecida
por nosl Este, que e nosso Pai Ama
do, nos guia imperceptlvelmente
quando assim nos submetemos. atra
vas de nossa estrada. rumo a Eterni
dade! Saber reconhecer 0 doce valor
da humildade, da aceita~o e da com
preensao. a uma bela maneira de
encontrar a felicidade!

COMUNICADO
o CENTRO ESPIRITA DO ALVO
RECER CRISTAO esta com 0 endere
~o de sua sede alterado para:
CEAC - CENTRO EspiRITA AL
VORECER CRISTAO
Rua Alves Guimaraes. 819 - Pi
nheiros - Esquina com a Rua Car
deal Arcoverde

Atividades Desenvolvldas
Segundas, 19:45h.: Assistencia
Espiritual para Adultos.
Ter~as. 19:45h.: Assisti'mcia Espi
ritual para Adultos.

Quartas, 14:45h.: Assistencia Es
piritual para AdLJltos.
Quartas, 19:45h.: Escola de
Aprendizes do Evangelho, 5' Turma.
Quintas, 19:45h.: Escola de
Aprendizes do Evangelho. 61 Turma.
Sextas, 19:45h.: Escola de Apren
dizes do Evangelho. 4' Turma.
Sabados, 9:00h.: Assistencia Es
pi ritual para Crian~as.
Sabados, 9:30h.:
Infanti!.

Evangeliza~ao

Sabados, 10:45h.: Mocidade pa
ra Jovens de 13 a 18 anos.

OTREVO
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REGIONAL RIO DE JANEIRO
Conclusio:
31 feira: 71 Turma da EAE (19:30
horas).
41 feira: Assistencia Espiritual
(19:15 horas).
51 feira: Vibra¢es Coletivas (19:15
horas).
Exame espiritual das fichas da As
sistencia Espiritual.
Curso de Mediuns
32 domingo: Estudo do Evangelho
(9:15 horas).
" A 91 Turma da EAE sera iniciada
em breves semanas.
- CRECHE NOSSO NINHO Assistencia gratuita a 30 crianc;a,s en
tre 2 e 6 anos, fUhos de maes caren
tes que trabalham fora, de 21 a 61 fei
ra, entre 7:00 e 17:30 hs.
32 s sabados: Reunioes de maes e
evangelizayao infantil (evangelizayao
em implantayao) (16:00 horas).
PROMOQOES
12 s

domingos (12:30 horas).
22S sabados
(19:30 horas).
CEALE -

Almoyo Fraterno
Rodizio de Pizzas

COPACABANA

SERlE INFPRMACAO
ESPIRITA
(EM ViDEO)
Fita 3
OQUE E
Sequencia da sene iniciada com as
FITAS 1 e 2, a qual procura transmi
tir atraves de um conjunto de progra
mas (nao se trata de palestras basi
cas ou correlatadas ao Espiritismo).
Oesta vez, a Doutrina Espirita, sua
bibliografia e aquela que Ihe fortalece
e confirma os principios a respeito da
sobrevivencia, vidas sucessivas e in
tervenyao dos Espiritos no Plano Fi
sico e mental sao apresentados de
forma interessante, original e didatica,
em Iinguagem propria para criant;as
de todas as idades. Representa um
alerta a todos n6s sobre 0 quanto se
pode fazer e 0 quanto estamos para
dos. Este trabalho constitui-se ainda,
numa tentativa de se preservar para
a mem6ria do Movimento Espirita, 0
que restou da primeira iniciativa utili
zando 0 audio-visual - na ocasiao
em slides - na evangelizat;iio, expe
ri{mcia levada a cabo entre mead os
das decadas de 60/70, por dois
jovens idealistas de entao, fato desco
nhecido pela quase totaJidade das ge
rayoes atuais.

- Atividades Espirituais
21 feira
Curs~ de Mediuns
(20:00 horas).
311 feira - Assist£mcia Espiritual
(19:30 horas).
41 feira -

411 Turma da EAE
Sabados - Evangelizayao Infantil
em implantayao (9:00 horas).

32 s sabados - Caravan a de Evan
gelizayao e Auxilio (15:00 horas).
CEACAL 31 feira horas).

A todos os que se interessam pe
la preparayao moral da inf€mcia atra
vas do conhecimento dos aspectos
fundamentais do Espiritismo.
COMO UTILIZAR

P3NP3B (20:00 horas).

511 feira - Vibrayoes Coletivas
(19:30 horas).

-

A QUEM SE DIRIGE

As aplicayoes dos programas sao
inumeras. Podem ser apresentados
de forma isolada ou na totalidade em
Aulas de Evangelizayao Infantil, Cur
sos, Seminarios, Confraternizayao,
Feiras de Uvros, Palestras, Debates,
Program as de TV, Locais de Grande
Fluxo de Pessoas, etc.... Tudo depen
dera da criatividade do usuario.
APRESENTAf;AO

SAO GONf;ALO

11 Turma da EAE (20:00

Vibrayoes Coletivas
Maio: Inicio do Curso de Passes.
De .2 em .2 meses sao realizadas
prom0t;6es, onde sao trocados qua
dros de pinturas mediunicas por gene
ros alimenticios, que sao doados a or
fanatos da regiao.

OS programas que dao continuida
de serie preenchem os 120 minutos
de uma fita de video, gravada pelo
sistema NTSC, com som estereo e tri
Iha sonora de altissimo nivel.

a

SUA ESTRUTURA
Temas Centrais das Est6rias
Programa 13 - As obras de
DEUS revelando sua presenya no
Universo em que vivemos.
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Programa 14 - A HUMILDADE e
o TRABALHO frente ao ORGULHO e
a OCIOSIDADE.
Programa 15 - A LEI DE CAUSA
E EFEITO e seus desdobramentos
nas vidas espiritual e #isica.
Programa 16 - JESUS presente
ao lade daqueles que se ocupam no
campo do BEM.
Programa 17 - 0 BEM desinte
ressado, suas repercussoes e com
pensayoes.
Programa 18 - A CAUSA PRIMA
RIA de todas as coisas reconhecida
at raves de seus EFEITOS.
Programa 19 - AQAO E REAQAO
como fator indutor da Evolut;iio Espi
ritual no curso das vidas sucessivas.
Programa 20
ORGULHO E VAlDADE criando infelicidade no caminho
dos que por eles optem.
Programa 21 - EGOfSMO e SO
LlDARIEDADE confrontando-se em si
tuayoes comuns.
Programa 22 - A VERDADE co
mo criterio na educat;iio de nossa pa
lavra.
Programa 23 - CONCEITOS e
PRECONCEITOS: Fatores retardado
res do avanyo do Ser na senda do
progresso.
Programa 24 - Nossa condiyao
de Espirito, a vida no Plano Espiritual,
o Bem a nos sintonizar aos Benfeito
res do Plano Invisivel, entre outros
sub-temas.
Programa 25 - Aspectos da VIDA
ESPIRITUAL e a crenya da IMORTA
LlDADE atraves dos tempos.
COMO OBTER A SERlE
A copla da terceira fita disponivel,
como no caso da primeira (contendo
8 programas) e da segunda (conten
do
4
programas)
a cedida
gratuitamente, bastando para tanto 0
interessado enviar via SEDEX uma fi
ta virgem para a Rua Souza Caldas,
343, Bras, Cep 03025, Sao Paulo,
SP, AlC Luiz Armando, acrescido do
valor para embalagem (caixa tipo
1/SEDEX/EBCT) eo equivalente ao
gasto com a postagem para que efe
tuemos a devoluy8.o. No menor prazo
possivel, a partir do recebimento da fi
ta, procederemos a devoluy8.o da
mesma copiada. Quanto a utilizayao
do serviyo SEDEX A PAGAR no des
tino, as agencias do EBCT impoem
uma serie de exigencias (como nota
fiscal, etc .... ), impossibilitando a ado
yaO desse sistema.
Nota: Nao existem credenciados
autorizados para a cessao da fita.

Sao Paulo, Mai/Jun/Jul- 1992
Qualquer informayao deve ser solici
tada pela Caixa Postal numero 45307,
Agencia Vila Mariana, Cep 04092,
Sao Paulo, SP.

A Equipe
Caso nao 0 tenha feito, conheya
tambem os oito programas da Serie
Informayao Espirita (em video) conti
dos na Fita 1: "Por que Espiritismo",
"As obras basicas", "A Filosofia Es
pirita", "0 Fenomeno Mediunico", "A
Moral Espirita", "0 Espiritismo no Bra
sil", "A Pratica Espirita" e "A atitude
Mental" ou os quatro contidos na Fi
ta 2: "Sobre a Morte e 0 Morrer",
"Reencarnando: viviamos antes a vi
veremos depois", "Os Espiritos e os
Efeitos Fisicos" e "A Influfmcia Espi
ritual".
EXPLICACAO NECESsARIA
Quando, no principio de 1990, ini
ciavamos 0 planejamento e pesquisa
para a produ-,~ao da flTA 2 da SERlE
INFORMA9AO ESPIRITA(em video),
durante visita a um companheiro de
tarefas, 0 "acaso" nos mostrou parte
do material que se constituiu, certa
mente, na primeira tentativa de se uti
lizar 0 audio-visual na divulgayao do
Espiritismo.
Ante aquela visao, eclodiu a ideia
de como seria bom 0 resultado se
aquele trabalho fosse transposto pa
ra a linguagem do video.

o tempo correu celere e, vez ou
outra, 0 campo intuitive era fustigado
pela necessidade de buscarmos uma
aproximayao com os entusiastas que
haviam materializado aquela obra.
As tentativas de contatar a institui
yaO, todavia, mostraram-se infrutife
ras, visto que no endereyo em que
esteve instalada, era no presente,
desconhecido 0 paradeiro do antigo
morador.
A procura conduziria, mais tarde, a
um numero de telefone em um dos
municipios perifaricos de Sao Paulo,
onde reside atualmente 0 outro dos
realizadores.
Rapida ligayao, Iigeiras explica¢es
sobre nosso plano e prop6sitos, resul
taram numa visita dai a 15 dias com
a finalidade, segundo seria de se pre
sumir, de aprofundarmos os entendi
mentos preliminares. Nesse encontro,
nova surpresa; 0 anfitriao, apesar da
superficialidade de nossas recentes
relal{oes, ja nos aguardava com todo
material munido numa caixa, ou me
Ihor, 0 que sobrara dele, pois, das
quase quatro dezenas de programas
produzidos ao longo de dez anos, res
tavam pouco mais de vinte. Nao exis
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tiam mais originais e 0 que nos esta
va sendo entregue, encontrava-se em
estado precario: cores esmaecidas,
tons alterados, riscos, etc.
Ante essa triste constatayao, a
compreensao dos "porques" das in
sistentes sugestoes do Plano Espiri
tual: tratava-se de rico material que
estava parcial e irremediavelmente
perdido, destinado em breve tempo a
completa deteriorayao.
As dificuldades pessoais impostas
pela vida, a falta de apoio dos meios
espiritas, a desestimulante ayaO da
turma do "nao fayo e nao deixo fazer"
ou a contribuiyao negativa daqueles
cujos care bros brilham pelo entendi
mento espirita, mas que se crendo
guardiaes da mensagem do Plano In
visivel, sonegam a luz para uma mas
sa humana que se perde, cada vez
mais, na escuridao; decretaram 0 len
to e gradual arrefecimento dos idea is
daqueles jovens empreendedores.
Contudo, 0 tesouro que nos era
confiado, sem restriyoes, naquele mo
mento representava uma preciosa
oportunidade para:
12) Contribuirmos ainda mais para
a difusao de parte da bibliografia es
pirita.
22) Resgatarmos e preservarmos
para a Hist6ria do Espiritismo no Bra
sil, uma experiencia marcante.

32) Produzirmos valioso material de
apoio para as tarefas de Evangeliza
yaO Infanto-Juvenil.

42) Oferecermos incipiente contri
buiyao para a edificayao moral da in
fancia, por entender com Emmanuel
que "A CRIAN9A EO FUTURO".
52) Chamar, mais uma vez, a aten
yaO para 0 fato de precisarmos ace
lerar a modernizayao dos metodos de
difusao doutrinaria e 0 quanto pode
mos fazer. 0 Brasil, segundo pesqui
sas, a um pais onde 85% da popula
yaO nao leem nada, e 0 audio-visual
faz com que ata 85% do que e assis
tido fiquem retidos na mem6ria do es
pectador, contra 20% do que a ape
nas ouvido e 40/45% do que e lido.
62 ) Reverenciarmos esses valoro
sos companheiros cujos esforyos, no
passado, resultaram em amarga frus
trayao.

o desafio pela restaurayao e apro
veitamento dos programas disponiveis
foi vencido com 0 entusiasmo e a ins
piral{ao do Plano Espiritual a quem,
indiscutivelmente, se deve 0 exito dos
trabalhos realizados entre 89/90 e 91.
Aspirando que todos os esforyos e
investimentos feitos no caso dessa
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nova Fita sejam compensados com a
mesma receptividade das anteriores,
rogamos a Jesus nos ampare a todos
nos propositos de servir.

A Equipe

PENSAMENTOS QUE
NOS FAZEM PENSAR
SOBRE OS
PENSAMENTOS QUE
DEVEMOS TER
Walter Monteiro Bertholo

COM 0 PENSAMENTO NO
SUCESSO, VOCE TERA EXITO NA
VIDA?
"Sou capaz de grandes proezas, e
agora sei que minhas conquistas nun
ca superarao minha fe em mim mes
mo. Nao fui criado para fracassar. Co
mo sou feliz p~r estar aqui. Posso
crescer aqui mesmo, agora mesmo,
com qualquer coisa que me caiba fa
zero Enquanto eu tiver alguma coisa a
fazer, alguem a amar, alguma coisa a
esperar, serei feliz. A unica coisa que
preciso fazer a mergulhar no trabalho
com entusiasmo, com iniciativa e com
amor. Eu sei 0 que posso fazer, e sei
o quao pouco ja fiz. A cada manha,
me levantarei, me porei de joelhos e
renderei grayas a Deus pela dadiva
que s6 ele pode conceder - um no
vo dia. Ainda posso construir um fu
turo de sucesso e de felicidade."
(Do livro: "A Escolha Certa Uma Nova e Surpreendente
Mensagem de Esperanya para
os Seus Milh6es de Leitaes", de
Og Mandino - Editaa Reead).

"Suas atuais convicyoes negativas
foram formadas pelo pensamento e
mais 0 sentimento. Procure gerar su
ficiente emoyao, ou um profundo sen
timento, e seus novos pensamentos e
ideias cancelarao os primeiros. Quan
do sentimos as emoyoes expansivas
da felicidade, da autoconfianya e do
exito, desfrutamos de mais vida. 0
ser humano age, sente e atua sempre
de acordo com 0 que imagina ser ver
dade a respeito de si mesmo e do
ambiente que 0 cerca. Voce atua e
sente, nao precisamente de acordo
com as coisas como elas sao, e sim
como a imagem mental que voce faz
delas. Procure imaginar 0 que voce

•
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gostaria de ser ou ter, e suponha nes
se instante que tais coisas seriam
possiveis. Por que nao imaginar que
voce e bem-sucedido?"
(Do livro: "Uberte a sua persooa
lidade - Um nova maneira de
dar mais vida It sua vida", de
Maxwell Maltz - Best-Seller).

"Enquanto voce disser: "Nao pos
so", "Nao fa~ nada direito", "Nao te
nho jeito para nada", "So crio confu
sao"... , sua mente subconsciente
aceita isso ao pe da letra e age de tal
forma que voce se torna mesmo um
perdedor. Quando voce acredita em
algo, 0 poder do seu pensamento se
dirige apenas nessa dire~o e aciona
a for~ poderosa de seu inconscien
te e cumpre conformemente. Voce e
aquilo que pensa. Voce e 0 que sua
mente for. A mente sempre age de
acordo com os pensamentos que sao
como material (Ienha) que 0 incons
ciente utiliza para produzir estados de
paz ou de agita~ao, de alegria ou de
tristeza, de amor ou de odio, de su
cesso ou de fracasso".

e

(Do livro: "Voc~
aquilo que
pensa", de Jose Sometti - Edi
tora Cidade Nova).

o PENSAMENTO CRIA MESMO 0
DESTINO?
"0 destino e algo inteiramente au
tocriado, automerecido, seja para 0
bem, seja para 0 mal. 0 homem e 0
arquiteto de sua propria vida, 0 cria
dor de sua propria sorte, tanto exter
na quanto interna. A medida em que
o homem cria seu proprio destino p~r
so us pensamentos, sentimentos e
a~6es, ele, mais cedo ou mais tarde,
recebe da vida, de volta, 0 que ele
proprio da a vida. Nao ha como escapar. Tudo quanto exteriorizamos retor
na a nos; portanto, devemos ser cautelosos, quanto ao que fazemos aos
outros, pois a lei do destino esta sempre ativa, sempre nos devolvendo 0
que emitimos, pagando-nos em nossa propria moeda. Por mais que tarde, 0 acerto de contas e sempre ine
vitavel".
(Do livro: "A realidade interna", de Paul Brunton - Editora
Pensamento).

"Voce pode tornar-se 0 dono de
seu proprio destino e 0 comandante
de sua alma (0 subconsciente). Pinte
em pensamento 0 ideal e viva com
esse ideal. Deixe que ele cative sua
imagina~o e 0 emocione, e sua vida
come~ara a marchar na dire~ao do
ideal que passara a governar sua
mente. Creia possuir algo neste momento e esse algo Ihe sera entregue.
Acredite que foi atendido e sera aten
dido. A expressao biblica e bem co
nhecida: "Tudo aquilo em que tiverdes
fe se concretizara". Acreditar em aI
go e acreditar esse algo como verda
deiro. Pinte-se como voce deseja ser
e retenha essa imagem; retenha-a
com alegria, fe e expectativa, pois, no
final, voce conseguira sua manifesta
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para a obten~ao das coisas que ela
criou. 0 desejo de realizar e necessa
rio para a realiza~ao. 0 poder de fazer milagres esta dentro de voce. 0
poder da sugestao, 0 poder que voce
tera sobre si mesmo, e 0 maior entre
todos os poderes do cerebro. Os re
cursos do homem estao dentro dele
mesmo. Se 0 homem cria sua propria
infelicidade - entao cria tambem sua
propria felicidade. Visualize para si
mesmo um quadro de perfeita saude,
felicidade e vitalidade. Toda a sua vi
da resulta do pensamento".
(Do livro: "0 magico poder da
sua mente", de Walter M. Ger
main - Editora Best-Seller).

~ao".

(Do livro: "Como atrair dinheiro",
de Joseph Murphy - Editora
Fundo de Cultura).

"0 poder que muda 0 destino e 0
pensamento. Todos nos temos 0 po
der de comandar nossos pensamen
tos. Se voce nao pensa, nao progride.
o pensamento e a for~ mais podero
sa do universo. Voce se torna aquilo
que pensa. Tenha pensamentos gene
rosos, e voce se tornara generoso.
Tenha pensamentos felizes, e voce se
tornara feliz. Tenha pensamentos positivos, e voce se tornara bem-suce
dido. Fa~a a imagem de fracasso, e
fracasso tera. Se seus pensamentos
se baseiam nas premissas erradas,
voce nao conseguira obter as respos
tas certas. Construa a si proprio. Sua
vida e exatamente 0 que faz dela com
o pensamento. Homem algum realmente triunfou, se nao teve fe em si
proprio. Comande seus pensamentos,
controle sua emoci>es, estabele~ seu
destino".
(Do livro: "A Chave da Felicida
de", de Harold Sherman - Edi
tora Pensamento).

"Os pensamentos positivos geram
sucesso e felicidade. Nao podemos
ser saudaveis, nem felizes, nem prosper~s, se a nossa disposi~ao de ani
mo nao e boa. Mantem sempre 0 teu
pensamento positivo, otimista e bene
volo. Quando 0 pensamento negativo
aflui em tua mente, afasta-o de pron
to e pensa em outra coisa. Tua vida e
o espelho dos teus pensamentos. Vi
ver e uma ciencia. Tudo em tua vida
atual - 0 estado de teu corpo, doen
te ou nfw, 0 estado dos teus bens,
poucos ou muitos, 0 estado de teu lar,
feliz ou infeliz, tudo e total mente dita
do pelos pensamentos e sentim~ntos
que alimentaste no passado. Es tu
quem escolhe a tua vida, ao escolhe
res os pensamentos de que se ocu
para a tua mente".
(Do livro: "0 peder do pensa
mento construtivo", de Emmet
Fox - Editora Pensamento).
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REDAyAO
QUAL SERIA A SUA REDA<;AO
SOBRE 0 TEMA: PENSAMENTO
E FELICIDADE?
"A felicidade e 0 resultado direto
do conhecimento de si mesmo. 0 ho
mem foi criado para ser feliz. A boa
saude e a principal condi~ao da feli
cidade. A mente e utn orgao criador,
e nesse esfor~o proporciona 0 poder

Rua Genebra, 168
Fone: (011)37-5304 - S.Paulo
Diretor Geral da Alianya
Espfrita Evangelica:
JACQUES A. CONCHON
Fotocomposit;ii 0:
LlNOTEC - 278-9121 e 279-2221

