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palavra do presidente

OS RESPONSÁVEIS PELO REGENERAÇÃO
Dizem que o progresso do Regeneração se deve a administração de sua Diretoria, e alternam  essa hipótese, 
com a afirmação de que tudo se deve a espiritualidade  que, efetivamente, o governa.

Essa dualidade nos traz de volta ao conflito do livre arbítrio com o determinismo.

Tal como Kardec, esposamos a teoria da relatividade, pela qual nossa vontade e nosso destino ao invés de 
constituírem uma dicotomia, se interagem por misericórdia de acréscimo da suprema e infinita bondade, justiça 
e inteligência da Criação Divina.

Sem governo espiritual, não só o Regeneração como todo o Planeta se entropizaria, e todos nos vitimizaríamos 
uns aos outros e a nós próprios, na pleonástica desordem do caos.

Curvemo-nos então ao poder dos bons espíritos, potencializando nossas sintonias  com eles e refratarizando a 
influência dos desafetos espirituais.

Os bons espíritos que governam o Regeneração precisam de instrumentos úteis para atingirem seus 
propósitos e finalidades.

Responsáveis pelo Regeneração somos todos nós, diretores, conselheiros, associados, ou simplesmente 
freqüentadores que o escolheram como recesso agasalhante de nossas dores, de nossas alegrias, de nossas 
esperanças e entusiasmo.

Atendamos aos apelos que a espiritualidade nos faz para nos tornarmos dignos do Regeneração – a Casa dos 
Benefícios de Bezerra de Menezes.

Cumpramos, com reverência,  os horários dos trabalhos espirituais que elegemos; tornemo-nos, a cada dia, 
mais tolerantes e toleráveis uns com os outros; não permitamos que o Regeneração se afogue na nossa 
ausência aos  eventos que  são promovidos para a mantença dele.

Nesse assim, compareçamos aos encontros que ocorrerão nesses próximos meses:

Setembro ( dia 13 – domingo – 16 H ) : Teatro – Vida e Missão de Allan Kardec  (confraternização e quitutes )

Outubro ( dia 17 – sábado – 16 H ) : Tarde Literomusical – arte poética com grandes declamadores, música 
enternecedora ao vivo, lançamento de livro pró Regeneração (muito carinho e deliciosos quitutes)

Novembro (dia 08 – domingo – 17 H ) : Teatro – Aconteceu na Casa Espírita  (confraternização e quitutes)

Nossa presença a esses eventos,  por certo,  iluminará nossas consciências,  acalentará nossos corações, e 
suscitará o sorriso do nosso anfitrião Bezerra de Menezes. 
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Dr.  Aurílio  Morais  de  Mendonça   é  engenheiro  de  
formação,  matriculado  na  doutrina  espírita   há   mais  de  50  
anos,  dos   quais  40  anos  no  Grupo  Espírita  Regeneração,  
onde  é conselheiro vitalício e dirigente de  reunião de 
tratamento  espiritual. Pelo seu reconhecido valor ocupa hoje a 
condição de Presidente da “Casa da Mãe Pobre”. 

CONSIDERAÇÕES DOUTRINÁRIAS

CAMPANHA 
DO QUILO

 O Grupo Espírita Regeneração
está promovendo a “Campanha do Quilo”.  

Para que isso aconteça, contamos 
com a sua participação. 

O objetivo é ajudar as famílias 
assistidas pelo Regeneração.

Faça sua parte doando 1kg de alimento 
não perecível.

Desde já agradecemos.

Alimentos feitos com amor

Faça seu lanche na

Re go ed n a erni at çn ãa oC

EXPEDIENTE

Publicação mensal de distribuição gratuita
Tiragem: 200 exemplares

Editor responsável: Walter Pereira Alves
Colaboradores: Alex Gonzaga, Dr. Aurílio Mendonça,  
Dr. Roberto Silveira, Fátima C. Silva, Lauro Pimentel, 
Leda Vidal e Vera Argyros
Diagramação: Tarsila Valente

regeneracao@regeneracao.org.br
www.regeneracao.org.br

Todo conteúdo aqui publicado está de acordo com a 
Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec.

Procure informações na 
nossa secretaria ou entre 
em contato através do 
telefones: 2264-4817/ 
2264-4170.
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Os donativos oriundos de 
nossa cantina colaboram 
expressivamente para as 
c e s t a s  b á s i c a s  q u e  
distribuímos às famílias 
carentes.

Doe 1kg e faça a diferença

 Kardec indaga na pergunta 172 (O Livro dos 
Espíritos capítulo IV): “Nossas diferentes
existências  corporais se passam todas 
sobre a Terra?”E obteve a seguinte 
resposta: “Não, não todas, mas nos 
diferentes mundos; a que passamos neste 
globo não é a primeira, nem a última e é uma 
das mais materiais e das mais distanciadas 
da perfeição”.
Na Terra há a predominância do mal porque 
ainda vivenciamos as experiências 
negativas, fruto de nossa liberdade. A 
verdade é que temos prestado muito mais 
atenção às coisas que são transitórias, com 
grande esquecimento das que poderiam 
conduzir-nos à verdadeira integração com 
os valores mais altos da vida. Falta Jesus, 
Divino Modelo, em nossos atos mais triviais 
da existência. Que de transtornos nos 
livraríamos caso nos obstinássemos a ser 
mais caridosos para com nossos irmãos. O 
perdão às ofensas, longe de ser um 
paradigma religioso, é agente principal para 
atingir-se a paz. Em realidade a nossa 
civilização já possui todas as instruções de 
que necessita para a graduação espiritual. 
Uma só legenda do Evangelho é suficiente 
para a aproximação da perfeição relativa, a 
que estamos sujeito; “amarmos-nos uns aos 
outros, como Jesus nos amou”. A longa 
permanência nas superficialidades da 
existência, na Terra, serão interrompidas, 
inevitavelmente, por necessidade e força da 
lei da progressão moral, material e espiritual 
a que se subordinam todos os seres da 
Criação Divina.
Já revivemos muitas vezes neste globo e 
muito pouco avançamos no tocante às 
virtudes e, por esta razão, poderemos ir para 

outro mundo que não seja melhor, e que 
pode até ser pior do que a Terra.
A evolução é processo irreversível e ocorre 
independente da vontade do recalcitrante. A 
dor, a provação, o desencanto, são fatores 
fortes e persuasivos.
È urgente a adoção de conduta reta, digna. A 
probidade e a justiça quando fizerem parte 
sistematicamente do cardápio de nossas 
ações serão prognósticos firmes de que 
poderemos nos candidatar ao reencarne em 
mundos cuja predominância seja a do bem. 
Ou mesmo permanecendo aqui, porém 
como exemplo a ser seguido por todos.
Progredir e evoluir longe de ser uma 
especialização é, antes de tudo, um dever 
inerente a todos nós, herdeiros da vida 
eterna. A caminhada é duradoura e 
progressiva, tudo dependendo do esforço 
que cada um faça por se melhorar. De 
qualquer forma só haverá luzes em 
corações que amam. “A encarnação, para 
todos os Espíritos, é apenas um estado 
transitório. É uma tarefa que Deus lhes 
impõe, quando iniciam a vida, como primeira 
experiência do uso que farão do livre-
arbítrio. Os que usam mal da liberdade que 
Deus lhes concede retardam a sua marcha 
e,tal seja, a obstinação que demonstrem, 
podem prolongar indefinidamente a 
necessidade da reencarnação e é quando 
se torna um castigo.” (O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, cap.IV,25 – São 
Luiz, Paris 1859).
A nossa civilização conta com a ajuda dos 
Espíritos mais esclarecidos. O próximo 
carente pede mais carinho, compreensão, 
tolerância e fraternidade. Mãos à obra.
Jesus nos abençoe. 

Mundo de provas e expiações



Dr. Roberto Silveira é consagrado psiquiatra espírita, não obstante ter iniciado sua carreira como 
patologista, ocupando a presidência de um hospital na especialidade. Incontáveis são os favorecidos que 
tiveram a oportunidade de serem tratados psiquiatricamente por ele no Grupo Espírita Regeneração, 
onde presta serviços gratuitos e exclusivos há mais de trinta anos. Atualmente dirige sessão de 
tratamento espiritual, mantém programa semanal na Rádio Rio de Janeiro, e é diretor do Regeneração.

PSIQUIATRIA ESPÍRITA
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DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ESPÍRITAS ALCIDES DE CASTRO

Sessões Públicas:
Ver programação na página 08

Sessões Privadas:
• Desenvolvimento Mediúnico
  2ª - 14:30h, 4ª - 17h e 5ª - 19:30h

• Desobsessão
  2ª à 4ª - 19:30h
  5ª - 16:30h
  6ª - 14:30h e 19:30h

• Estudos Doutrinários 
  3ª - 17h - André Luiz
  ESDE • 3ª as 19h nível 1
             • 5ª as 16h30 e 19h nível 2

Atendimento Fraterno:
 • Domingo - 9h 
   José Laureano / Miris Vianna

• 2ª - 16h - José Laureano / Miris Vianna
         17:30h - Maria Dulce

• 3ª - 18:30h
  José Laureano

• 4ª - 15:30h
  José Laureano

• 5ª - 18h
  Lauro Pimentel

Evangelização Infantil: 
Domingo - 9h às 13h
As atividades com as crianças iniciam-se 
às 11h20 e vão até 12h30.

Mocidade Espírita: 
Domingo - 9h

Orientação para Aplicação de Passes:
5ª - 19:30h Lauro Pimentel

Durante suas pregações, Jesus de Nazaré 
ensinou e exemplificou sua filosofia de amor, 
esperança e perdão, admirando a todos que 
o ouviam.  Com sabedoria e simplicidade, o 
Mestre encantava a todos e a repercussão 
dos seus conceitos entusiasmava e atraía o 
povo.
Nicodemos, um homem de notável saber, 
um doutor da lei e membro do Sinédrio, o 
senado religioso de Israel, impressionado 
com o que vinha ouvindo sobre o já famoso 
Nazareno, informado de que ele, Jesus, 
havia chegado à cidade e encontrava-se 
hospedado numa pequena casa de 
propriedade de um amigo, de nome Lázaro 
de Betân ia ,  reso lveu conhecê- lo ,  
pessoalmente. Numa noite, já madrugada, 
envolvido em sua capa, para não ser 
identificado, bateu à porta da casa e 
recebido pelo apóstolo João, logo foi 
i n t roduz ido  e  l evado  a té  Jesus .   
Apresentando-se como um rabi, ou seja, 
como um mestre, para os judeus, declarou-
se impressionado com as pregações e os 
prodígios que Jesus vinha realizando. 
Considerando-o como um rabi e, também, 
como vindo da parte de Deus, desejava 
saber, afinal, quem, realmente,  ele era e 
como podia fazer o que vinha fazendo.  
O Mestre e Senhor, depois de responder 
que, muito mais importante do que fazer 
prodígios, era ser alguém, concluiu, dizendo: 
“em verdade te digo – quem não nascer de 
novo, não pode ver o Reino de Deus”.
Como um conhecedor da lei, Nicodemos 
entendeu que Jesus se refer ia à 
reencarnação, entretanto, nunca pensara e, 
nem havia nas escrituras, qualquer 
exp l i cação  ou  c i t ação  quan to  à  
reencarnação e ao modo como era 
realizada. Surpreso, o rabi Nicodemos, 
franzindo sua enrugada testa, confuso e não 
medindo bem suas palavras, então, disse: 
“Como pode um homem velho nascer de 
novo?” E não escondendo certa ironia, 
acrescentou: “Será que pode voltar ao ventre 

de sua mãe e nascer mais uma vez?”
Nicodemos, assim como quase todos os 
judeus daquela época, se admitia a 
reencarnação, jamais nela procurou refletir, 
com alguma profundidade. Como a maioria 
dos seus próceres, embora um doutor da lei, 
Nicodemos não distinguia a reencarnação 
do ressuscitamento.  Alíás, ainda hoje, 
embora apenas os menos dotados possam 
confundir esses dois conceitos, a 
reencarnação, suas implicações filosóficas, 
mecanismos e motivações, são, ainda, 
pouco conhecidos e, a grande maioria dos 
espiritualistas ocidentais a aceita como um 
dogma, ou seja, um preceito, ou seja, alguns 
pontos fundamentais doutr inár ios,  
apresentados como verdade inquestionável 
e racional e base para indispensável 
coerência do espiritualismo. 
Se a surpresa do Nicodemos, o doutor da lei, 
pode até ser motivo de perplexidade, a 
afirmativa do Mestre e Senhor é de 
extraordinária oportunidade. Nesse 
episódio evangélico, Jesus, o Cristo de 
Deus, não deixa qualquer dúvida quanto à 
veracidade da reencarnação e sua 
categórica afirmação: “Em verdade, em 
verdade te digo, que se alguém não nascer 
de novo, não pode ver o Reino dos Céus!” É, 
igualmente, sua definição como o bendito 
instrumento para a evolução espiritual. 
Ainda, para melhor entendimento, no 
diálogo estabelecido entre os dois, Jesus de 
Nazaré não deixa dúvida, quanto à 
dualidade, corpo físico e espírito, 
acrescentando: “Em verdade, em verdade te 
digo, que se alguém não nascer de água e 
de espírito, não pode entrar no Reino de 
Deus!” 
Qualquer reflexão sobre esses conceitos 
ditados pelo Mestre e Senhor, desde que, 
independente e não subordinada a 
prenoções religiosas, não pode admitir a 
interpretação da Igreja Católica, adotada, 
segundo o Concílio de Trento nem, muito 
menos, a ditada pelos ritos religiosos 

evangélicos. Ambas, não concordando com 
a reencarnação, defendem absurdas 
significações baseadas na vida única.
Segundo a visão univérsica do Evangelho, 
não há lugar para sectarismos religiosos, por 
isso que, qualquer melhor interpretação das 
palavras que Jesus de Nazaré dirigiu ao 
doutor da lei, Nicodemos, jamais poderá ter 
outra significação, senão pelos ilimitados 
conceitos da filosofia cósmica. O espanto e a 
insensata pergunta do doutor da lei, 
exemplifica, perfeitamente, a incompreensão 
que, ainda envolve a muitos dos 
espiritualistas ocidentais que, se dizendo 
adeptos  da reencarnação,  não a  
compreendem na sua profundidade 
filosófica. Tal como o Nicodemos, que, se 
afirmando reencarnacionista, aceitando e até 
ensinando sua realidade, convicto, por 
exemplo, de que João Batista era Elias, 
reencarnado, entretanto, não entendeu o 
verdadeiro sentido da afirmativa do Mestre e 
Senhor, deixando transparecer a absurda 
idéia da continuidade da personalidade nas 
diversas reencarnações. Quando expressou 
sua incompreensão, imaginou-se reentrando 
no ventre de sua mãe, para nascer, ele 
mesmo, o Nicodemos, de novo.
Para a mais profunda e racional convicção 
reencarnacionista é imprescindível  
compreender a transitória personalidade que 
perdura, do instante da reencarnação física à 
denominada segunda morte. Se a primeira 
morte corresponde ao desaparecimento do 
corpo físico, com a permanência do corpo 
perispiritual, a segunda morte é, realmente, o 
final da antiga personalidade, para dar, por 
meio da reencarnação, nova oportunidade 
existencial, por médio de novo corpo físico. 
Constitui-se uma evidência de complexo 
entendimento para o espírito, ainda retido às 
malhas do Ego, por outro lado, é afirmativa 
e v a n g é l i c a  e ,  p o r t a n t o ,  v e r d a d e  
insofismável.

Conversa com Nicodemos
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Colaboração
Lauro Ribeiro Pimentel

Cantinho Mensageiro

da nossa livraria
Livro do mês

Colaboração: 
Fátima C. Silva

Gostou? Só procurar 
nosso amigo Sr. José na 
livraria do GER.

A Luz do Evangelho

Do Livro dos 
Médiuns

Continuação

Costumeiramente, o homem se esquece, 
não só de seus deveres para com Deus, 
como também dos acontecimentos que 
envolvem o povo do seu e de outros países.
O mesmo ocorre entre os habitantes de uma 
nação, a exemplo das calamitosas situações 
políticas em meio a falsas promessas, 
desleixos, desonestidades etc.
Todo efeito resulta de uma causa.
A Justiça Divina, em sua majestosa 
organização, estabelece meios através dos 
quais, cada indivíduo se deparará, em 
momento certo, com a oportunidade de 
resgatar, embora a seu mau grado, as 
dívidas contraídas.
É assim que vamos encontrar cataclismos, 
abalos sísmicos, geológicos, desastres das 
mais variadas formas. Alguns de grandes 
proporções, como temos visto através da 
mídia, por exemplo: guerras, navios 
naufragados, quedas de aviões, incêndios, 
tsunami etc.
A Doutrina Espírita classifica esses 
fenômenos de resgates coletivos. Ou seja, a 
espiritualidade age de forma a agrupar as 
pessoas que necessitam passar pela mesma 
prova, pelo mesmo aprendizado resgatando 
juntos seus erros e corrigindo o passado 
delituoso. Deus é justo e assim sendo, cada 
pessoa resgata apenas o que ela precisa 
para liquidar seus débitos com Deus, com a 
sua consciência.
Para termos uma pequena idéia, lembramos 
que no séc. XX, no ano de 1945, os EUA 
lançaram duas bombas atômicas arrasando 
duas cidades no Japão, dizimando milhares 
de vidas humanas. É importante ressaltar 
que o fato das pessoas precisarem passar 
por esta prova não justifica a ação que 
causou esta atrocidade. Vale lembrar das 
palavras de Jesus “o escândalo é necessário 
mais ai daquele...” Outro resgate coletivo que 
podemos citar, já no séc. XXI, foi o atentado 
terrorista, sofrido pelos EUA, no ano de 2001, 
quando houve a destruição das torres 
gêmeas ceifando a vida de milhares de 
criaturas.
As próprias imperfeições humanas que 
geram ações desastrosas são aproveitadas 
em nossa jornada de aprendizado. Desta e 
de outras formas, como os furacões e os 
terremotos é que a grande Lei vai cumprindo 
seu papel de reajustadora das consciências 
da humanidade.
Portanto irmãos, somos responsáveis por 
tudo aquilo que fazemos. Procuremos nos 
policiar acautelando-nos, para que não 
venhamos em futuro próximo a ser  
chamados a liquidar mais dívidas.
Oremos e Vigiemos. 

Causa e efeito

"Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei.”

"Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a 
razão, em todas as épocas da Humanidade.”

Há pessoas  a  quem repugna  a  

reencarnação, com a idéia de que outros 

venham a partilhar das afetuosas simpatias

de que são ciosas. Pobres irmãos! o vosso 

afeto vos torna egoístas; o vosso amor se 

restringe a um círculo íntimo de parentes e 

de amigos, sendo-vos indiferentes os 

demais.

Pois bem! para praticardes a lei de amor, tal 

como Deus o entende, preciso se faz 

chegueis passo a passo a amar a todos os 

vossos irmãos indistintamente. A tarefa é 

longa e difícil, mas cumprir-se-á: Deus o 

quer e a lei de amor constitui o primeiro e o 

mais importante preceito da vossa nova 

doutrina, porque é ela que um dia matará o 

egoísmo, qualquer que seja a forma sob que 

se apresente, dado que, além do egoísmo 

pessoal, há também o egoísmo de família, 

de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: 

“Amai o vosso próximo como a vós 

mesmos.” Ora, qual o limite com relação ao 

próximo? Será a família, a seita, a nação?

Não; é a Humanidade inteira. Nos mundos 

superiores, o amor recíproco é que 

harmoniza e dirige os Espíritos adiantados 

que os habitam, e o vosso planeta, 

destinado a realizar em breve sensível 

progresso, verá seus habitantes, em virtude 

da transformação social por que passará, a 

praticar essa lei sublime, reflexo da 

Divindade.

Evangelho Segundo o Espiritismo

AMAR AO PRÓXIMO COMO A SI MESMO

“Atitude de Amor” 
Opúsculo* contendo a palestra de Bezerra 
de Menezes e debate com Eurípedes 
Barsanulfo sobre o período de maioridade 
do Espiritismo.
Wanderley Soares de Oliveira, pelos 
espíritos Cícero Pereira e Ermance 
Dufaux.
...parece chegado o momento das grandes 
transformações, com a efetivação das 
previsões formuladas pelos profetas e 
confirmadas pelo próprio Cristo.
No que se refere ao Movimento Espírita, 
fundamentado numa Doutrina que explica 
as razões das mudanças, é necessário 
avaliar o nível de atuação a que chegou 
para definir-se novos rumos e novas 
estratégias, de modo que, cada um em 
particular e todos em conjunto, possam 
contribuir para a melhoria de um mundo 
que é de todos e não de alguns.    
Estas Mensagens fornecem uma 
amostragem das idéias e propósitos de 
Espíritos bondosos e comprometidos em 
desnovelar alternativas novas, a fim de 
que a excelsitude do pensamento espírita 
ultrapasse as tribunas, concretizando-se 
através de at i tudes ét icas mais 
condizentes com o programa de 
transformação: o exercício do amor unindo 
os homens.

Conheça o Movimento Atitude de Amor.
http://www.ade-
pe.com.br/secao_maa.html

* Opúsculo: Pequena obra literária
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A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, está iniciando mais uma etapa de trabalho. Levar a 
mensagem espírita aos diferentes pontos do nosso planeta. No entanto, para isto, precisa de parcerias 
e a principal é com você. Para que o mundo conheça a mensagem libertadora do Espiritismo, a rádio 
precisa de sua ajuda.
Por este motivo é que foi criado o Clube da Fraternidade, pois não são veiculadas propagandas que 
disseminam vícios e que colidem com os princípios espíritas de respeito à vida e de amor ao próximo. É 
por isso que a rádio precisa de você. Por menor que seja, a sua contribuição garantirá a missão de 
divulgação dos postulados cristãos-espíritas, através da frequência (1.400 KHz-AM) e da rede mundial 
de computadores, no sentido de propiciar o progresso moral da humanidade.
A partir da sua filiação ao Clube da Fraternidade, a rádio estará em condições de oferecer a você 
inúmeras vantagens que vão desde receber a programação atualizada a descontos em teatros, 
livrarias, etc.
Juntos, haveremos de construir um mundo melhor. E como disse André Luiz  “Sua generosidade 
chamará a bondade alheia em seu socorro”. 
Como posso me filiar ao Clube da Fraternidade?
Para fazer parte do Clube da Fraternidade, com a importância mínima de R$10,00 (dez reais), preencha 
o formulário no site http://www.radioriodejaneiro.am.br ou ligue para: (21) 2461-1400 ou 2478-1400.

Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro

A palavra Evangelho é originada do 
grego, EU, que quer dizer: Bom, bem, 
boa e ENGALIÔ, que significa: Boa Nova, 
Boa Notícia, portanto quando falamos em 
Evangelho no lar estamos nos referindo a 
trazer uma Boa Nova para nosso lar e 
para nossa família, propiciando harmonia 
e paz a nossa vida, transformando o lar 
em porto de segurança e paz, com 
garantia de equilíbrio e alegria para 
todos.

EVANGELHO NO LAR
CULTIVE ESTE HÁBITO

m livro espírita é sempre uma 

luz que se acende na escuridão Uda ignorância.

É pois, um ato de benevolência, a 

despertar os homens para a verdade. 

Estamos na época dos desdobra-

mentos das verdades espirituais, nos 

quais deve colaborar a mediunidade em 

exercício: trazer à Terra novas 

mensagens sobre as coisas do espírito. 

Sendo a revelação contínua, por que 

não falar mais, diante de tantas 

interrogações que surgem na razão, 

cada vez mais esclarecida? As alas 

conservadoras existem em todos os 

ramos do saber, no entanto, elas não 

impedem as renovações que aparecem 

com novas luzes de entendimentos, se 

fundam, tendo como orientador o 

Cristo, para que possamos conhecer 

melhor a Deus.

A Bíblia foi um livro intocável por muito 

tempo. Só podiam falar dela os 

sacerdotes e os escolhidos por eles 

mesmos, porém, o mundo espiritual, 

não aceitando a incubação das 

verdades, fez surgir a Reforma, como 

primeiro passo para tornar livre o 

sagrado livro de Deus. Custou muitas 

vidas essa liberdade, mas, quando se 

trata de ignorância, não existem outros 

processos; são lobos devorando lobos, 

para nascer a luz. E hoje temos 

milhares e milhares de livros inspirados 

naqueles pergaminhos sagrados, 

orientando e estimulando a humanidade 

à paz e ao amor. Mais tarde é que, os 

que pretenderam libertar a mensagem 

de Deus, passaram a conduzi-la à sua 

conveniência interpretativa.

As obras de Allan Kardec não tinham 

outro caminho que não fosse o 

progresso. E o tempo, que tem mais 

força do que todos eles, contribuirá para 

que a liberdade se faça quando o 

Senhor achar conveniente. As obras do 

codificador da Doutrina dos Espíritos 

não podiam ficar nas mãos dos homens, 

porque o destino delas não é o 

monopólio de pessoas, sujeitas à 

ignorância humana. Elas estão sendo, e 

continuarão a ser estudadas e 

assimiladas à luz da razão com 

beneplácito do progresso espiritual, e 

s o m o s  n ó s ,  e n c a r n a d o s  e  

desencarnados, pela graça de Deus e 

pela bondade de Jesus, que estamos 

sendo instrumentos dessa continuação 

das obras basilares do espiritismo. Não 

estamos subordinados a esse ou aquele 

medianeiro; servimo-nos do instrumento 

que o Senhor determinar, em qualquer 

lugar do país, em qualquer nação do 

mundo, desde quando esse aparelho 

mediúnico seja dócil ao chamado para 

os trabalhos de Nosso Senhor Jesus 

Recordando neste mês os 18 anos de retorno a pátria espiritual do médium João Nunes Maia, 
reeditamos o prefácio do livro FILOSOFIA ESPÍRITA ditado ao medianeiro pelo espírito Miramez. Quem 
assina o prefácio é nosso ilustre patrono!

Recordando João Nunes Maia

Cristo, de consolação às criaturas e de 

instrução para todos os povos.

Estamos confiantes no que já foi feito 

até agora, e continuamos a confiar, 

porque o nome já indica: Doutrina dos 

Espíritos. Dispensa favores de quem 

quer que seja, esse movimento 

doutrinário. Quem a ele se integra é que 

se beneficia através da caridade 

universal das mãos de Deus, sob as 

bênçãos do Cristo.

O livro que ora apresentamos — da 

lavra de nosso companheiro Miramez — 

o segundo da série de muitos outros que 

deverão vir, mostra e comenta com 

muita simplicidade as perguntas e 

respos tas  de  “O L IVRO DOS 

ESPÍRITOS”, ajudando assim, aos 

iniciantes, a entenderem melhor a obra 

básica desta maravilhosa Doutrina, que 

estabelece seus alicerces no Evangelho 

do Divino Mestre.

Abre, meu irmão, O Livro dos Espíritos, 

e lê a sua mensagem, para que a tua 

mente busque mais além o que as 

bênçãos do progresso te favorecem. 

Este livro é uma forma de caridade para 

os corações famintos de luz.

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 

1983.

BEZERRA DE MENEZES



Setembro 2009O REGENERAÇÃO6

Ao doar qualquer objeto para o nosso Bazar, 
você estará colaborando de forma efetiva para 
que ele possa continuar existindo.

NÃO COMPRAMOS PARA VENDER

Ao adquirir qualquer objeto de nosso 

BAZAR
você está fazendo um donativo para que o 
próprio Regeneração continue existindo.

Pense nisso e colabore para a manutenção
e o crescimento da Casa de Benefícios.

INFORMATIVO

Você está interessado no estudo 
sério, metódico e contínuo do 
Espiritismo? 

Então, venha participar do ESDE 
(Estudo Sistematizado da Doutrina 
Espírita). 

Informações na nossa Secretaria, de 
2ª a 6ª feira, de 14 às 18 horas.

ESDE

Conduta Espírita ------------------------------Perante os espíritos sofredores

Ponderar com especial atenção as comunicações transmitidas como sendo da 

autoria de algum vulto célebre, e somente acatá-las pelos conceitos com que se 

enquadrem à essência doutrinária do Espiritismo.

A luz não se compadece com a sombra.

Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos 

inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias, 

buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que 

demonstrem e pelos bens que espalhem.

O fruto dá notícia da árvore que o produz.

Apagar a preocupação de estar em permanente intercâmbio com os Espíritos 

protetores, roubando-lhes tempo para consultá-los a respeito de todas as 

pequeninas lutas da vida, inclusive problemas que deva e possa resolver por si 

mesmo.

O tempo é precioso para todos.

Acautelar-se contra a cega rendição à vontade exclusiva desse ou daquele 

Espírito, e não viciar-se em ouvir constantemente os desencarnados, na senda 

diária, sem maior consideração para com os ensinamentos da própria Doutrina.

Responsabilidade pessoal, patrimônio intransferível.

Honrar o nome e a memória dos mentores que lhe tenham sido companheiros ou 

parentes consangüíneos na Terra, abstendo-se de endereçar-lhes petitórios 

desregrados ou descabidas exigências.

A comunhão com os bons cria para nós o dever de imitá-los.

Furtar-se de crer em privilégios e favores particulares para si, tão-somente porque 

esse ou aquele mentor lhe haja dirigido a palavra pessoal de encorajamento e 

carinho.

Auxílio dilatado, compromisso mais amplo.

“Amados, não creiais a todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus.” (I 

JOÃO, 4:1.)

Peça Teatral no RegeneraçãoDivulgação ...

Os convites podem ser adquiridos na secretaria. Após o 
espetáculo haverá diversas guloseimas à venda - salgados e 
doces. Venha prestigiar a apresentação teatral e desfrutar de 
momentos de convívio fraterno em nosso Regeneração!

Grupo de Teatro Espírita Humberto Cavalcante
(Centro Espírita Humildade e Amor)

"ALLAN KARDEC: VIDA E MISSÃO"
dia 13/09/2009 (domingo) às 16h



DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS OSCAR GUIMARÃES

- Exame de ultra-sonografia     
ginecológica
- Psicologia
- Psiquiatria
- Odontologia (adultos)

A Coordenação dos Consultórios de Assistência à Saúde oferece atendimento nas seguintes especialidades:

Demais especialidades:
2ª., 4ª e 5ª. das 14h as 18h com Lindinalva 
na secretaria. 
Domingos: 10h as 13h com Lindinalva na 
secretaria

Devido à grande procura, os novos 
atendimentos para Psicologia se encontram 
em lista de espera.

Informações e marcação de consultas:
Psiquiatria: 2ª. e 4ª. (13 às 14 h)  
Tel.: 2264-5325
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Participe também da nossa Casa:
Venha a ser mais um voluntário 
em nossos Consultórios.

Evangelho no Lar
O culto cristão no lar
Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da 
noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado 
provisoriamente em casa de Pedro, tomou os 
Sagrados Escritos e, como se quisesse imprimir 
novo rumo à conversação que se fizera 
improdutiva e menos edificante, falou com 
bondade:
— Simão, que faz o pescador quando se dirige 
para o mercado com os frutos de cada dia?
O apóstolo pensou alguns momentos e 
respondeu, hesitante:
— Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes 
melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca.
Jesus sorriu e perguntou, de novo:
— E o oleiro? que faz para atender à tarefa a que 
se propõe?
— Certamente, Senhor — redargüiu o pescador, 
intrigado —, modela o barro, imprimindo-lhe a 
forma que deseja.
O Amigo Celeste, de olhar compassivo e 
fulgurante, insistiu:
— E como procede o carpinteiro para alcançar o 
trabalho que pretende?
O interlocutor, muito simples, informou sem 
vacilar:
— Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o 
martelo e o formão. De outro modo, não 
aperfeiçoará a peça bruta.
Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu:
— Assim, também, é o lar diante do mundo. O 
berço doméstico é a primeira escola e o primeiro 
templo da alma. A casa do homem é a legítima 
exportadora de caracteres para a vida comum. Se 
o negociante seleciona a mercadoria, se o 
marceneiro não consegue fazer um barco
sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como 
esperar uma comunidade segura e tranqüila sem 
que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa 
sob as telhas a que nos acolhemos. Se não 
aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, 
como aguardar a harmonia das nações?
Se nos não habituamos a amar o irmão pais 
próximo, associado à nossa luta de cada dia, como 
respeitar o Eterno Pai que nos parece distante?
Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez 
pequeno intervalo e continuou:
— Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos 
nos procuram a assistência fraterna, uma 
claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu 
pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para 
cada dia. Por que não instalar, ao redor dela, a 
sementeira da felicidade e da paz na conversação 
e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o 
celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do 
Céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a 
constituem, a fartura começa no grão. Em razão 
disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a 
multidão, mas, sim, no singelo domicílio dos 
pastores e dos animais.
Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e 
lúcidos e, como não encontrasse palavras 
adequadas para explicar-se, murmurou, tímido:
— Mestre, seja feito como desejas.
Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo 
à palestra edificante e à meditação elevada, 
desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na 
Terra, o primeiro culto cristão no lar.

fonte: Jesus no Lar
Francisco Cândido Xavier
Pelo Espírito Neio Lúcio

airbar Schutel nasceu no Rio de 

Janeiro a 22 de setembro de 1868. CEra filho de Antero de Souza Schutel 

e de D. Rita Tavares Schutel. Frequentou o 

Colégio D. Pedro II. No Rio praticou em 

diversas farmácias e aos 17 anos veio para o 

Estado de São Paulo, exercendo sua 

profissão em Piracicaba, Araraquara e 

depois em Matão, onde residiu 42 anos. Foi 

um dos fundadores de Matão e seu primeiro 

Prefeito, trabalhando incansavelmente pelo 

progresso desta localidade, onde militou na 

política por alguns 

anos. Matão deve-lhe 

relevantes serviços. 

Católico romano por 

t r a d i ç ã o ,  C a i r b a r  

Schutel muito fez pelo 

brilho dessa religião, 

com a sinceridade que 

caracterizou Saulo de 

Tarso. Mas como essa 

religião não respondia 

às perguntas íntimas 

que Cairbar fazia com 

respeito ao seu falecido 

pai, procurou outras 

fontes de informação 

fora da Igreja. Nesse 

tempo residiam em 

Matão seus amigos 

C a l i x t o  P r a d o  e  

Quintiliano José Alves, que convidados por 

Cairbar Schutel, fizeram com ele sessões de 

tiptologia com a trípode (pequena mesa com 

três pés). Foi então que, conhecendo que a 

vida continuava além do túmulo, estudou e 

abraçou o Espiritismo e dele se tornou um 

dos maiores propagandistas. Seu trabalho 

logo começou a aparecer: Fundou em 15 de 

julho de1905, o Centro Espírita Amantes da 

Pobreza*. Logo a seguir, a 15 de agosto 

desse ano, lançou à luz da publicidade "O 

Clarim", em formato pequeno, que logo se 

ampliou, atingindo sua tiragem a 10.000 

exemplares nos últimos anos. Além disso 

fazia propaganda da doutrina por meio de 

boletins e panfletos, fazendo ainda palestras 

doutrinárias nas cidades circunvizinhas, 

inclusive programas radiofônicos na antiga 

PRD-4 de Araraquara. Sua atividade não 

parou. Assim foi que, a 15 de fevereiro de 

1925, fundou A Revista Internacional de 

Espiritismo dedicada aos estudos dos 

fenômenos anímicos e espíritas. Este 

mensário conta com a colaboração de 

eminentes mental idades mundiais,  

circulando não só entre as suas congêneres. 

Seu trabalho não se resumiu nessas duas 

publicações. Apareceram de sua brilhante 

pena, os seguintes 

livros: Espiritismo e 

P r o t e s t a n t i s m o ,  

setembro de 1911; 

H i s t e r i a  e  

F e n ô m e n o s  

Psíquicos , dezembro 

de 1911; O Diabo e a 

Igreja , dezembro de 

1914; Médiuns e 

M e d i u n i d a d e s ,  

agosto de 1923; 

Gênese da Alma, 

setembro de 1924; 

M a t e r i a l i s m o  e  

E s p i r i t i s m o ,  

dezembro de 1925; 

Fatos Espíritas e as 

Forças X..., maio de 

1926; Parábolas e 

Ensinos de Jesus; janeiro de 1928; O 

Espírito do Cristianismo, fevereiro de 1930; A 

Vida no Outro Mundo , outubro de 1932; Vida 

e Atos dos Apóstolos, fevereiro de1933; 

Conferências Radiofônicas , setembro de 

1937. Cairbar não dava só a sua inteligência 

em proveito do seu próximo. Oferecia o seu 

coração socorrendo os pobres e os enfermos 

com grande dedicação. Após curta 

enfermidade faleceu em Matão, dia 30 de 

janeiro de 1938, às 16:15 horas, o 

"Bandeirante do Espiritismo"- Cairbar 

Schutel.

fonte: Centro Espírita O Clarim

A vida de Cairbar Schutel
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Frequentador do REGENERAÇÃO seja nosso associado. Precisamos urgente de sua colaboração para conseguirmos manter nosso amparo ao velho, à criança e aos carentes. 
Associado do REGENERAÇÃO colabore para o engrandecimento de nosso Grupo. Ele depende fundamentalmente de sua ajuda para manter a obra do Dr. Bezerra de Menezes.

A  P  E  L  O

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta
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10h

19:30h

19:30h

19:30h

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo 
cap. IV, itens 24 a 26

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo 
cap. V, itens 1 a 3

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo 
Cap. IV, itens 18 a 23

Exp.: Mariene Airão

Exp.: Olegário Costa

Exp.: Fátima C. Silva

Exp.: Giovanni Scognamillo

Exp.: Fátima Silva

Exp.: Alexandre Burburan

Exp.: Fernando Carrocino

Exp.: Ana Cristina Dargains

17:30h

17:30h

17:30h

19:30h

19:30h

19:30h

19:30h

19:30h

Tema: Entre a terra e o céu 
cap. XXI

Tema: Entre a terra e o céu 
cap. XX

NASCIMENTO KARDEC

Tema: Entre a terra e o céu 
cap. XX

Tema: Entre a terra e o céu 
cap. XX

Tema livre

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo -
Cap. V, itens 18 a 20

19:30h

Exp.: Aurílio Mendonça

Exp.: Roberto Silveira

Exp.: Roberto Silveira

Exp.: Roberto Silveira

19:30h

Exp.: Jorge Dantas

Exp.: Ana Lúcia Assis

16h

17:30h

17:30h

17h

Exp.: André Luiz

16h

16h

Exp.: José Laureano

Tema livre

19:30h

Exp.: Roberto e Marcus

Exp.: José e Ana

Exp.: Vera Argyros

Exp.: Miris e Jorge

Tema: Livro dos Espíritos
Questões 228 a 233

Tema: Livro dos Espíritos
Questões 234 a 236

Tema: Livro dos Espíritos
Questões 237 a 243

Tema: Livro dos Espíritos
Questões 222 a 227

17h

17h

19:30h

19:30h

Exp.: Olegário Costa

Exp.: Marcelo Manga

17h

19:30h

Exp.: Kelly e Cláudio

Exp.: Giovanni  Scognamillo 

19:30h

17:30h

19:30h

Exp.: Ana Cristina Dargains

Exp.: Stênio Barros

Exp.: Solange Portugal

10h

10h

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo -
Cap.  V, itens 11 a 21

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo -
Cap.  V, itens 23 a 27

NASCIMENTO DE DR. 
BEZERRA DE MENEZES

Tema: Livro dos Espíritos

NASCIMENTO KARDEC

NASCIMENTO DE DR. 
BEZERRA DE MENEZES

NASCIMENTO DE KARDEC NASCIMENTO DE KARDEC

Exp.: Miris Vianna

Exp.: José Laureano

Tema:
 Psiquiatria iluminada

NÃO HAVERÁ REUNIÃO

Tema: Boa Nova

16h

16h

Exp.: Aurílio Mendonça

Exp.: José Laureano

Tema: Espiritismo sem 
fronteiras

Tema: Espiritismo sem 
fronteiras

Tema: Espiritismo sem 
fronteiras

Exp.: Jorge Damas

Exp.: Jorge Damas

Exp.: Jorge Damas

Tema: Espiritismo sem 
Fronteiras - Sabedoria do 
Evangelho

19:30h

17:30h

Exp.: Rogério Tadeu

Tema: Espiritismo sem 
fronteiras

Tema: Espiritismo sem 
fronteiras - A lei de Deus

Exp.: Jorge Damas

10h

NASCIMENTO DE KARDEC

Exp.: Cláudio

Tema: Evangelho Segundo
o Espiritismo 
Cap. IV, itens 10 a 17

19:30h

Exp.: Marcos Santoro
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