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Jornal de Notícias  

Espíritas Kardecistas 

 
 

A Doença como Cura do Espírito 
Algumas pessoas, ao receberem o diagnóstico de uma doença difícil se 
rebelam, desacreditam a medicina, os tratamentos e se entregam negati-
vamente, sem apresentar qualquer resistência ao mal que o atingiu. Ou-
tros procuram o tratamento mais adequado, fazem pesquisa, se infor-
mam, correm atrás. E você, como reage? 
Leia na página 3 
 

Conhecendo o Livro A Gênese 
Em nossa edição anterior do jornal Revelação, iniciamos a apresentação 
dos livros basilares da Doutrina Espírita, codificados por Allan Kardec no 
final do Século XIX. Naquela edição foi “O Livro dos Espíritos”, nessa 
abordamos “A Gênese - Os Milagres e as Predições Segundo o Espiri-
tismo”. A Gênese fala da criação do Universo e da vida no planeta Terra.  
Leia na página 4 
 

Atividades Educaci-

onais em 2019 
Com o início de 2019 o 
Centro Espírita Nova Reve-
lação retoma o programa 
educacional voltado à di-
vulgação e ao estudo da 
Doutrina Espírita. São 
cinco tipos de reuniões de 
estudos acontecendo es-
pecificamente num dia da 
semana indo até o final do 
ano. Verifique na página 2 
as alternativas. 
 

Bezerra de Menezes – O Médico dos Pobres 
Um dos mais conhecidos baluartes da Doutrina Espírita em nossa terra. 
Em sete décadas de vida, tendo nascido antes do Espiritismo, foi um ba-
talhador por sua implantação. Dedicou-se, até sua desencarnação ao 
atendimento dos pobr s a quem ajudou até se esgotarem suas posses. 
Leia na página 5 

 

 
 

Leia ainda nesta edição: 

Um Pouco da História do Nova Revelação, página 6 

O Voluntariado é Evangelizador, página 7 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, página 8
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Atividades Educacionais em 2019  

O CENRE já preparou já o calendário para as atividades vol-
tadas ao ensino e ao estudo da Doutrina Espírita para 2019.  

Reuniões de Estudos para o Desenvolvimento Mediúnico 
No dia 20 de fevereiro, às 19 horas, serão reiniciadas as reu-

niões de estudos voltadas àquelas pessoas que sentem, de al-
guma maneira, uma leve ou forte influência dos Espíritos. As 
aulas teóricas, seguidas de trabalhos práticos ocorrem todas as 
quartas-feiras.  

Estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo 
Reuniões para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, 

através da leitura e comentários da obra de Kardec. As reuni-
ões já foram retomadas no dia 7 de janeiro e acontecem às se-
gundas-feiras a cada quinze dias, das 19:30 às 20:30 horas.  

Grupo Libertação e Equilíbrio 
Serão retomadas no dia 22 de fevereiro, as reuniões para 

estudos da doutrina espírita. Elas acontecem todas as sextas-
feiras contando com atividades diferentes. Por exemplo, na 
primeira 6ª feira do mês o início é às 16:00 horas; as demais 
reuniões iniciam às 14:00 horas. Informe-se na Recepção. 

Reunião de Estudos aos Sábados 
Nesse ano as atividades começam no dia 16 de fevereiro 

com horário das 17:45 às 19:30 horas. Trata-se de um estudo 
mais aprofundado da Doutrina e em 2019 com um foco maior 
nos Passes Espirituais.  

Espiritismo para os Jovens  
Voltado principalmente aos jovens, a partir do dia 16 de fe-

vereiro serão retomadas as reuniões para estudo do Espiri-
tismo. Horário às 14:00 horas, todos os sábados. Os jovens com 
12 anos ou mais estão convidados. Não há limite superior de 
idade. Os estudos são conduzidos de forma mais descontraída 
e numa abordagem bem aceita pelos adolescentes. 

Todas as atividades são conduzidas no decorrer de todo o 
ano. Para se inscrever, basta se dirigir à Recepção e manifestar 
seu interesse em participar das reuniões. 

 

Agenda da Casa 

 

Segunda-feira: 

 Estudo dirigido do “O Evangelho Segundo o Es-
piritismo”.  Às 19h30, em semanas alternadas. 
Informe-se sobre as datas na Recepção. 

 

Terça-feira: 

 Passes magnéticos das 19h15 às 20h00. 
 Trabalhos práticos das 20h00 às 21h30. 
 

Quarta-feira: 

 Passes magnéticos das 19h15 às 19h30. 
 Reuniões de Estudo para o Desenvolvimento 

Mediúnico, a partir das 19h00. 
 

Quinta-feira: 

 Passes magnéticos das 19h15 às 20h00. 
 Trabalhos práticos das 20h00 às 21h30. 
 

Sexta-feira: 

 Atividades diversas, à tarde, coordenadas pelo 
Grupo Libertação e Equilíbrio.  
Consulte os horários na Recepção. 

 

Sábado: 

 Reunião de Estudos aos Sábados às 17H45. 
 Espiritismo para Jovens, às 14h00. 
 Passes magnéticos das 14h00 às 15h00. 
 Trabalhos práticos das 15h30 às 17h00. 

 
Além do site, acompanhe-nos através da fanpage   
Centro Espírita Nova Revelação. 
 

 

 

 

REVELAÇÃO 
 

Jornal de notícias  

espíritas kardecistas 

Expediente 

Fundadores: Adolpho Angelini e Edmundo Brillinger 

Equipe: Arnaldo Anderlini, Daniel Moretti,  
Daniel Souza, Dionísio Moretti, Djalma Munhoz, Encarnação Nabarro,  

Márcia Veloso, Seigui Hosoume, Sergio Dias Pereira, Valdir Dias Pereira.  

Revisão final e editoração: Paulo Roberto Rodrigues 

Órgão de divulgação interna do Centro Espírita Nova Revelação 

www.novarevelacao.net 

Rua do Oratório, 422 - Mooca - CEP: 03116-010 São Paulo-SP 
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Arquivo de Estudos 

A doença como cura do espírito 
 

Aprendi com um grande mé-
dico, Dr. Adib Jatene, em entrevista 
na TV ao apresentador Jô Soares, 
que “o trabalho não mata”. E aí, de-
pois, de indagado os motivos, veio 
a explicação simples: “‒ O que mata 
é a forma como você encara o seu 
trabalho”.  

Eureca!  
E a doença o que significa para 

nós, espíritas? Resgate, carma, dé-
bitos pretéritos?  

Sim e não!  
Lembram-se das lições ditadas 

através de Chico Xavier por André 
Luiz de que podemos ser suicidas 
involuntários? Quando saio do Cen-
tro e percorro a rua Guaimbê, cheia 
de bares e restaurantes da moda, 
percebo o exagero de muitas pes-
soas nas bebidas, fumo e outros en-
torpecentes que não percebemos 
visualmente. Também na Fisiotera-
pia que faço percebo tantas pes-
soas buscando auxílio médico para 
diminuir suas dores e deficiências 
originadas na vida. 

Aí encontro o contrassenso da 
existência humana desregrada: 
uns abusando da saúde, outros 
tentando recuperá-la. Para aque-
les primeiros, certamente se surgi-
rem males, serão causados por 
esta existência; já para os outros, 
provavelmente, não.  

Mas falei nas atividades materi-
ais que cometemos. E na parte es-
piritual e mental? Como procede-
mos em nossa jornada? Somos oti-
mistas ou pessimistas? Tristes ou 
alegres? Risonhos ou carrancudos? 
E quando ficamos doentes... maldi-
zemos ou bendizemos?  Procura-
mos tratamento ou deixamos pra lá 
que o tempo resolve? E nossa res-
ponsabilidade, perante o Pai, com o 
nosso veículo físico, como fica?    

Pelo que sabemos a doença, 
muitas vezes, nos vêm para a cura 

do espírito como forma de nos dis-
ciplinarmos naquilo que desconhe-
cemos e provocar reações que ja-
mais imaginaríamos. Aquela mãe 
que recebe um filho com grave pro-
blema, luta para a sua cura e, de-
pois, a sua busca vem a ajudar ou-
tras mães a enfrentarem o mesmo 
problema que a atingiu. Transfor-
mou seu limão em limonada dirão. 

Outros, ao contrário, ao terem o 
diagnóstico de uma doença se re-
belam, desacreditam a medicina, 
os tratamentos e se entregam ne-
gativamente, sem apresentar qual-
quer resistência ao mal que o atin-
giu. Resultado: sucumbem inexora-
velmente. Mas aquele que procura 
tratamento, o mais adequado, o 
que pesquisa, se informa, corre 
atrás, não se entrega e luta valoro-
samente?  

Mostrou que está; disposto a 
enfrentar uma situação não pre-
vista em seus prognósticos de vida, 

mas buscando a melhor solução 
para aquela indesejável surpresa. 
Procura com isso, amparar-se na 
sua crença, no seu conhecimento, 
modifica seus hábitos pessoais e 
alimentares, situar-se realmente 
naquilo que doravante poderá fa-
zer.  

Certamente haverá restrições, 

limitações, mas que não impedirão 
o seu bom humor, sua maneira de 
registrar e prosseguir a vida, diante 
daquilo que se propõe a modifi-
car.  Se tudo isso você compreen-
der, vai ser mais fácil o tratamento 
a ser enfrentado, as pessoas ao seu 
redor serão colaborativas ao seu 
desejo de curar-se e melhorar. 
Tudo isso é essencialmente posi-
tivo, pois vai lhe permitir um apro-
veitamento melhor no tratamento 
que fizer, que certamente resultará 
em amplo benefício.  

E esta mudança, aceita de forma 
compreensiva, vai modificar-lhe o 
entendimento das coisas pois de-
monstrarão que você assimilou 
com inteligência o problema, que 
talvez em breve, deixe de existir. 
Muitos pacientes ou melhor muitos 
doentes se rebelam contra os mé-
dicos, tratamento e remédios, des-
crendo na sua cura ou na melhora, 
antagonizando qualquer eficiência 

nos procedimentos aplicados. 
Tornou-se, isso sim impaciente, 
infelizmente.  Tudo isto nos de-
monstra que todos os obstácu-
los que se antepõem em nossa 
existência, são sempre elemen-
tos necessários para o nosso 
crescimento espiritual. 

Em se tratando de doença 
material, o cunho é a depura-
ção das nossas marcas espiritu-
ais negativas, que precisam ser 
eliminadas de forma drástica 
ou constante ao longo da exis-
tência, para que consigamos ao 
fim dela termos resgatado o 

compromisso assumido antes de 
encarnarmos.  

Portanto, cuidemos da nossa 
maior riqueza que é o nosso veículo 
físico, o corpo, do qual somos inte-
gralmente responsáveis pela sua 
manutenção com pleno funciona-
mento. 

Arnaldo Anderlini 
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Estudando a doutrina 

Conhecendo o livro A Gênese 
Nesta edição do nosso jornal Re-

velação, estaremos abordando o li-

vro A Gênese - Os Milagres e as 

Predições Segundo o Espiritismo. A 
primeira edição da obra original, em 

francês, foi às livrarias em janeiro 

de 1868.  
Já em sua Introdução, este livro 

monumental de Allan Kardec in-

forma: “Esta nova obra é mais um 

passo dado para as consequências e 
aplicações do Espiritismo. Con-

forme seu título o indica, tem ela por 

objeto o estudo dos três pontos até 
hoje diversamente interpretados e 

comentados: a Gê-

nese, os milagres e as 
predições em suas re-

lações com as novas 

leis que decorrem da 

observação dos fenô-
menos espíritas. ” 

Para tanto dividiu 

Kardec esta obra em 
18 capítulos. Aqui es-

tão esclarecidos, sob 

a óptica do Espiri-
tismo emergente: 

Deus, ciência, urano-

grafia, geografia, mo-

saísmo etc., a saber. 
Cap. I – Caráter da 

revelação Espírita -  

O espiritismo é uma 
revelação com dimensões filosófi-

cas científicas e religiosas. Está aí 

estabelecido os três pilares que sus-

tentam a Doutrina Espírita. 
Cap. II – “Deus – Não é dado ao 

homem sondar a natureza íntima de 

Deus – para compreendê-lo basta 
analisar a casa sideral em que vive-

mos. 

Cap. III – O Bem e o Mal – Deus 
criou (e continua criando) todos os 

Espíritos simples e ignorantes e 

através do libre arbítrio e das reen-

carnações que lhe foram concedi-
dos, começou o ser a perceber o 

Bem e o Mal. 

Cap. IV – Papel da Ciência. A 
história da origem dos povos anti-

gos se confunde com a religião, mas 

através da mineralogia, botânica 

etc., a Ciência nos mostra do que se 

formou o nosso planeta, e por exten-

são, o Universo. 

Cap. V – Antigos e modernos 
sistemas. Na Caldeia, Índia e Egito 

os astros eram observados com 

muita exatidão e 600 anos antes de 
Jesus Cristo, Tales de Mileto desco-

briu a esfericidade do globo terres-

tre. 

Em seguida, nos capítulos VI, 
VII e VIII, temos a base da criação 

do universo (Uranografia geral) e a 

formação dos planetas e da Terra. 
Já nos dois capítulos seguintes, o 

IX e o X, Kardec aborda as grandes 

transformações, desde o dilúvio bí-

blico e cataclismos, até a descrição 
da Gênese Orgânica, explicando a 

criação dos elementos da Natureza e 

organismos da Terra, como o mine-
ral, o vegetal e animal. 

A partir deste ponto começa o 

envolvimento do ser humano com a 

criação. Temos no Cap. XI – Gê-
nese espiritual, o Princípio espiri-

tual, raça adâmica, a encarnação 

(que não é punição, porém um meio 
de progresso). Imigração de colô-

nias, cronologia chinesa remon-

tando a milhares de séculos. 
Cap. XII – Gênese mosaica. Das 

páginas 236 a 258 há um extenso re-

latório sobre a gênese mosaica. 

Cap. XIII – Os milagres segundo 

o espiritismo. Os milagres na teolo-

gia. O espiritismo não faz milagres. 

São pelas comunicações mediúnicas 

que as almas revelam suas existên-
cias. 

Cap. XIV – Os fluidos. Natureza 

fluídica, perispírito, mediunidade, 
fluido cósmico universal, matéria 

elementar primitiva. Fluido é o veí-

culo do pensamento. 

Cap. XV – Milagres do evange-
lho. Estrela dos magos, curas, trans-

figuração, aparição de Jesus depois 

da crucificação. 
Cap. XVI – Predições segundo o 

espiritismo. O futuro a Deus per-

tence, teoria da pré-existência. 

Cap. XVII – Predições do evan-
gelho. Ninguém é profeta em sua 

terra, reunião do templo, um só re-

banho e um só pastor, juízo final. 
Cap. XVIII – São chegados os 

tempos. Sinais dos tempos, geração 

nova, a fraternidade será a pedra an-

gular da nova era. 
Como vimos, A Gênese é uma 

obra fantástica por trazer a aborda-

gem espírita para os conceitos (às 
vezes metafóricos) da Bíblia; uma 

vez que entender a Criação, do Pai, 

sem o viés do pecado e do medo, 
nos faculta o entendimento seguro 

sobre nossa existência. 

Sergio Dias Pereira 
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Vultos do Espiritismo 

Bezerra de Menezes – O Médico dos Pobres
Adolfo Bezerra de Menezes Ca-

valcanti, mais conhecido apenas 
como Bezerra de Menezes, foi um 

médico, militar, escritor, jornalista, 

político, filantropo e expoente da 

Doutrina Espírita. Conhecido tam-
bém como “O Médico dos Pobres” 

(Wikipédia).  

Bezerra de Menezes nasceu em 
29 de agosto de 1831 na fazenda 

Santa Bárbara, no município cea-

rense de Riacho do Sangue, hoje 

Jaguaretama, estado do Ceará. 
Seus pais foram Antônio Bezerra 

de Menezes, tenente-coronel da 

Guarda Nacional e Fabiana Caval-
canti de Albuquerque. 

Estudioso, inteligente, Bezerra 

queria tornar-se médico, mas o pai, 
que enfrentava dificuldades finan-

ceiras, não podia custear-lhe os es-

tudos. Em 1851, aos 19 anos, to-

mou ele a iniciativa de ir para o Rio 
de Janeiro, a então capital do Impé-

rio, a fim de cursar medicina. 

Em 1852, iniciou como prati-
cante interno no Hospital da Santa 

Casa de Misericórdia. Para poder 

estudar, dava aula de filosofia e ma-
temática. Doutorou-se em 1856 pela 

Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. Cinco anos depois foi ad-

mitido no Corpo de Saúde do Exér-
cito, como cirurgião tenente. Nesse 

mesmo ano candidatou-se ao qua-

dro dos membros titulares da Aca-
demia Imperial de Medicina.  

Aos 27 anos casou-se com Maria 

Cândida de Lacerda, que veio a fa-

lecer cinco anos depois, deixando-
lhe um casal de filhos. Em 1865 ca-

sou novamente com Cândida Au-

gusta de Lacerda, sua cunhada, com 
quem teve sete filhos. 

Tornou-se colaborador em di-

versas revistas e publicações da 
época. Devido a sua intensa ativi-

dade nos meios acadêmicos e soci-

ais, interessou-se pela política. Ele-

geu-se vereador em diversas legisla-
turas, além de deputado-geral, atu-

ando durante 30 anos na política. 

Teve uma rápida passagem na 
área industrial onde fez fortuna, mas 

a perdeu rapidamente. Sua missão, 

esta mais nobre, era outra. 

O Espiritismo, qual novo maná 
celeste, já vinha atraindo multidões 

de crentes, a todos saciando na sua 

missão de consolador. Logo que 
apareceu a primeira tradução brasi-

leira de “O Livro dos Espíritos”, em 

1875, foi oferecido a Bezerra de 
Menezes um exemplar da obra. 

Disse ele: “Lia, mas não encontrava 

nada que fosse novo para meu espí-

rito, entretanto tudo aquilo era novo 
para mim [...]. Eu já tinha lido ou 

ouvido tudo o que se achava em O 

Livro dos Espíritos [...]. Preocupei-
me seriamente com este fato mara-

vilhoso e a mim mesmo dizia: pa-

rece que eu era es pírita inconsci-
ente, ou mesmo, como se diz vul-

garmente, de nascença”. 

Àquela época existia um forte 

movimento contrário ao Espiri-
tismo. Em 1883 fora lançado por 

Augusto Elias da Silva o “Reforma-

dor”, órgão oficial da FEB-Federa-
ção Espírita Brasileira e o periódico 

mais antigo do Brasil (em circula-

ção até hoje) ao qual Bezerra de Me-

nezes colaborava em defesa dos ide-
ais espíritas.  

Embora sua participação tivesse 

sido marcante desde o início, so-

mente em 1886, aos 55 anos de 
idade, é que Bezerra de Menezes 

justificou a sua opção definitiva de 

abraçar os princípios da consola-

dora doutrina. 
Daí por diante Bezerra de Mene-

zes foi o catalisador de todo o movi-

mento espírita na Pátria do Cru-
zeiro, exatamente como preconizara 

o Espírito Ismael, identificado como 

o protetor do Brasil. Com sua cul-

tura privilegiada, aliada ao descor-
tino de homem público e ao inexce-

dível amor ao próximo, conduziu o 

barco de nossa doutrina por sobre as 
águas atribuladas pelo iluminismo 

fátuo, pelo cientificismo presun-

çoso, que pretendia deslustrar o 
grande significado da Codificação 

Kardequiana. 

Presidente da FEB em 1889, ao 

espinhoso cargo foi reconduzido em 
1895, quando mais se agigantava a 

maré da discórdia e das radicaliza-

ções no meio espírita, nele perma-
necendo até 1900, quando desencar-

nou. 

Bezerra de Menezes desencar-
nou em 11 de abril de 1900, tendo 

ao lado a dedicada companheira de 

tantos anos, Cândida Augusta. Ele 

morreu pobre, embora seu consultó-
rio estivesse cheio de uma clientela 

que nenhum médico queria; eram 

pessoas pobres, sem dinheiro para 
pagar consultas. Foi preciso consti-

tuir-se uma comissão para angariar 

donativos visando a possibilitar a 

manutenção da família. A comissão 
fora presidida por Quintino Bo-

cayuva. 

Por ocasião de sua morte, assim 
se pronunciou Leon Denis, um dos 

maiores discípulos de Kardec: 

“Quando tais homens deixam de 
existir, enluta-se não somente o 

Brasil, mas os espíritas de todo o 

mundo”. 
(Fonte: Textos incluído nas obras que 

integram a Coleção Bezerra de Menezes, 
publicada pela FEB) 

Valdir Dias Pereira 
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Palavra de Equipe 

Um pouco da história do Nova Revelação 
No último dia dois de novembro 

de dois mil e dezoito comemorou-se 

no Centro Espirita Nova Revelação 
o aniversário de seus oitenta e seis 

anos de existência. Na verdade, ex-

traoficialmente, Manuel Laburu 
Vasquez desde 1929 iniciou as ati-

vidades do Centro em sua sapataria 

que a noite se transformava em Cen-

tro Espirita. 
A comemoração da fundação do 

Centro começou exatamente às 

quinze horas, no mesmo horário que 
consta na Ata de abertura das ativi-

dades do Centro Espirita Nova Re-

velação no ano de 1932. Durante o 
evento foi possível viajar no tempo, 

revivendo a trajetória de Manoel 

Laburu desde seu nascimento, na re-

gião de Burgos na Espanha, em 
1879, até sua passagem para o plano 

espiritual na cidade de São Paulo na 

década de 1950.  
Consta em documentação histó-

rica que Laburú fez sua imigração 

com destino a Argentina acompa-

nhado de seus pais chegados da Es-
panha. O nascimento de seu pri-

meiro filho, Isidro Laburú ocorreu 

em dezembro de 1903 na cidade de 
Buenos Aires quando Laburú tinha 

24 anos. Este filho provavelmente 

não sobreviveu pois não se tem ou-
tras notícias desde o seu nasci-

mento.  

O segundo filho nasceu, também 

em Buenos Aires, no ano de 1905 
tendo como nome de batismo Ma-

nuel Laburu Filho. Manuel chegou a 

morar em São Paulo, tendo frequen-
tado o Nova Revelação até sua de-

sencarnação ocorrida no Estado de 

Mato Grosso, vítima de afogamento 
quando fazia visita à sua noiva que 

residia naquele Estado.  

Elide, filha de Laburu, nasceu no 

Paraguai e registrou sua documenta-
ção na imigração em 1941, quando 

moravam no Largo do Riachuelo 

em São Paulo. A entrada de Laburu 
ao Brasil ocorreu pela fronteira de 

Ponta Porã em Mato Grosso com o 

Paraguai em 1918 com esposa, 

Dona Genara, e filhos, onde vive-

ram pouco menos de dez anos. Logo 

após, transferiram-se para o Estado 
de São Paulo, sua última morada. 

Manuel Laburu logo arregimen-

tou companheiros de trabalho medi-
único que iniciaram o que se torna-

ria mais tarde o Centro Espirita 

Nova revelação, dentre os primeiros 

colaboradores encontram-se os se-
nhores: Carvalho, Riberti, Guido, 

Dellanese, Gilberto, Benedito, An-

gelini, Orlando, Geraldo, entre ou-
tros.  

Os dias não foram fáceis a partir 

da fundação do Nova Revelação 
desde 1932. Vários foram os locais 

por onde passou o Centro devido ao 

fato de não possuir sede própria o 

que dependia da locação de espaços 
para os trabalhos mediúnicos e de-

senvolvimento dos médiuns fre-

quentadores e na assistência social 
aos mais necessitados.  

Uma verdadeira irmandade cres-

cia no decorrer dos anos desde sua 

fundação. Foram 12 locais por onde 
passou o Nova Revelação: Rua 

Mendes Jr., Praça Carlos Gomes, 

Rua Barão de Paranapiacaba, Rua 
da Mooca, Rua Florência de Abreu, 

Rua São Bento, Edifício Martinelli, 

Largo São José do Belém, Rua Au-
gusto de Toledo, Rua Silva Teles, 

Rua Xavantes e finalmente seu en-

dereço atual que é Rua do Oratório 

422.  
A sede própria ocorreu a partir 

da Rua Xavantes com a colaboração 

da Diretoria que arrecadou fundos 
para aquisição do imóvel, o que per-

mitiu ter um lugar definitivo para os 

trabalhos da casa espirita. Infeliz-
mente Laburu já havia partido para 

o plano espiritual, porém deixou o 

legado de seus ideais. Após alguns 

anos o lugar ficou pequeno para a 
quantidade de frequentadores que 

chegavam aos trabalhos, quando em 

1984 houve a aquisição de um es-
paço maior onde se encontra atual-

mente a sede do CENRE.  

Os bravos dirigentes se empe-

nharam em manter a casa espírita 

em atividade. O Sr. João Lopes ce-
deu sua própria residência no Largo 

do Belém na década de 1940, o 

mesmo fazendo o Sr. Bendito Mar-
tins, na mesma época, devido aos 

problemas enfrentados durante a 

eclosão da Segunda Guerra Mun-

dial. 
O Nova Revelação prosperou, 

sempre com objetivo de servir de 

pronto-socorro espiritual a todos os 
necessitados, contando hoje com os 

departamentos de Assistência Espi-

ritual das Salas de Passes, Sala de 
Orientação, Cromoterapia, Reunião 

de Estudos Mediúnico, Evangeliza-

ção de Crianças, Reunião da Juven-

tude Espirita, Leitura do Evangelho, 
Grupo Libertação e Equilíbrio, Ba-

zar, Lanchonete, Biblioteca, Coral, 

Grupo de Eventos, Jornal CENRE, 
fanpage e dois grupos de discussão 

no Facebook, o site “novarevela-

cao.net” e atendimento à manifesta-

ção mediúnica aberto ao público às 
terças, quintas e sábados. 

Dentre as atividades que fizeram 

parte de sua existência consta o Lar 
Dois Corações que funcionou mais 

de 25 anos no bairro de Itaquera am-

parando as crianças necessitadas, 
refeições aos desabrigados das ruas 

de São Paulo, campanha do agasa-

lho, além de entrega de cestas básica 

para famílias carentes e distribuição 
de leite. 

A Doutrina idealizada por Allan 

Kardec é seguida rigidamente desde 
a fundação pelo Centro Espirita 

Nova Revelação até os dias de hoje. 

Manter os ideais de Manuel Laburu 
Vasquez e observância aos princí-

pios doutrinários é missão prioritá-

ria para a longevidade da casa espi-

rita.  
Dirigentes, trabalhadores e fre-

quentadores fazem parte desta his-

tória que esperamos serem conser-
vadas para os anos vindouros. 

Djalma Munhoz 
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Atualidades 

O serviço voluntário 

é evangelizador 

Realizar um trabalho voluntário 

é uma iniciativa voltada para a edi-

ficação do amor na humanidade, 

atendendo às recomendações de Je-
sus de que devemos amar uns aos 

outros como Ele nos amou. É um 

exercício do evangelho que todo es-
pírita de boa vontade deve realizar. 

Desenvolver atividades voluntá-

rias em prol do bem-estar social e 
espiritual do semelhante, é necessi-

dade evolutiva e oferecida a todos 

em igualdade de condições, de-

pende de nós, colocarmos à prova 
nossas atitudes. 

Em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, Allan Kardec nos nor-
teia o princípio da Lei do Trabalho 

através das máximas “Ajuda-te que 

o céu te ajudará” e, semelhante a 

esta, “Buscai e achareis”, pois, aí 
encontramos a verdadeira noção 

que incentiva o homem a trabalhar, 

fazer a sua parte, para que possa, as-
sim, ser ajudado por Deus. 

A caridade e todo o bem que 

conseguirmos poupar nesta vida, 
será descontado na dívida que con-

traímos no passado, seja nesta ou 

em existência anterior. No balanço 

final, quando forem analisar nossa 
conta, certamente haverá a compen-

sação de nossas ações caridosas e 

nossas dívidas diminuirão ou até de-
saparecerão, dependendo do crédito 

de amor que acumularmos. 

Exercer o voluntariado é um ato 

de amor, respeito, compaixão, jus-

tiça e solidariedade ao próximo. 

Quando nos abrimos a esta possibi-
lidade e doamos o nosso tempo evo-

luímos como ser 

humano e espiritu-
almente; é uma via 

de mão dupla: o vo-

luntário doa e re-
cebe. 

Segundo pes-

quisa realizada por 

Allan Luks, em The 
Healing Power of 

Doing Good, des-

cobriu-se que “Pes-
soas que ajudam os 

outros têm consis-

tentemente melhor 

saúde. Oito em dez 
dos entrevistados 

afirmaram que os benefícios para a 

saúde retornavam quando eles se 
lembravam da ação feita em anos 

anteriores”.  

Há diversas atividades que po-
dem ser realizadas em abrigos, asi-

los, hospitais, como ler para crian-

ças e idosos, doar roupas, livros, 

brinquedos a creches e escolas, fa-
zer consultas médicas em comuni-

dades pobres, ajudar ONGs que cui-

dam de animais vítimas de aban-
dono e maus tratos, organizar a 

parte administrativa de instituições 

etc. E sabe o que é melhor? Quanto 

mais doamos, mais sentimos satisfa-
ção em compartilhar um pouco do 

que somos e do que temos com o 

nosso próximo. 
 Esterlita Moreira afirma: “O tra-

balhador voluntário, em qualquer 

área de atividade, é um servidor de 
Deus, que efetiva o bem maior pelo 

exercício do Evangelho”. 

A nossa casa abençoada, o Cen-

tro Espírita Nova Revelação, é to-
cada pelo trabalho dedicado de di-

versos colaboradores; voluntários 

que dedicam uma fatia do seu tempo 
para, de alguma maneira, ajudar o 

próximo. Quer ajudar? Fale com o 

Valdir Dias Pereira. 
E então, vamos ao trabalho? Irá 

fazer bem a sua saúde física, psí-

quica e espiritual!  

Liciane Ramon  

Psicografia 

Afastai-vos irmãos do cálice da 
maldade, da descrença, do dese-
quilíbrio, do desentendimento, da 
ingratidão para com aqueles que o 
cercam e com o Pai Maior que lhes 
concedeu o dom da vida. 

Sejam mais prudentes no pen-
sar, no agir, pois tudo é ação e rea-
ção. O Universo lhes oferece gran-
des oportunidades de crescimento 
espiritual. Assim, aproveitem essa 
jornada que lhes foi oferecida para 
que possam lapidar as arestas que 

ainda machucam seus corpos. 

As boas atitudes para com o pró-
ximo auxiliarão a cada um subir a 
escada do Amor Universal ou seja, 
a nova vida que os espera na Man-
são Celestial. 

O Pai lhes concede diariamente 
oportunidades inúmeras, basta que 
saibam aproveitá-las.   Cada irmão 
recebeu um “feixe” para ser traba-
lhado e sem reclamar, poderão cui-
dar bem desse feixe, que se refere 
às vicissitudes que a vida lhes ofe-
rece, para que sejam aplainadas as 
dificuldades. Que haja o entendi-
mento entre os seres; o trabalho in-
tenso de amor é necessário pois so-
mente assim poderão sanar débitos 
contraídos. 

A Grande Mãe do Mundo, Ma-
ria, os agasalha diariamente com 
seu divino manto trazendo-lhes 
oportunidades de aprendizado da 
Doutrina. Essa Mãe que os acalanta 
durante o sono, que os socorre nos 
momentos de angústia, que cuida 
de cada um com todo o amor da 
mãe. 

A felicidade só será encontrada 
na Casa do Pai, portanto preparem-
se para que possam atingir o cume 
da montanha com sabedoria e 
muito equilíbrio. 

A paz do Pai lhes é dada, a todo 
instante, basta que saibam trilhar a 
senda da vida, evitando problemas, 
mas trazendo sempre soluções. 

Aldir – psicografia de Elisabete 

Martins 
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Reforma Íntima 

Bem-aventurados os que têm fome e sede de Justiça  
Quando lemos a frase “Bem-

aventurados os que têm fome e sede 

de Justiça porque serão saciados” do 

Sermão da Montanha, logo começa-

mos a pensar no que é a Justiça. 

O que é essa fome e essa sede de 

Justiça? 

Todos nascemos com uma bús-

sola moral interna que nos indica o 

certo é o errado. 

Temos nosso próprio Grilo Fa-

lante, aquele grilo que na história do 

Pinóquio seria como sua consciên-

cia dizendo o que é certo e o que é 

errado. 

Quando não seguimos as coorde-

nadas desse radar ou quando opta-

mos por não o ligar, sentimos um 

desconforto que indica que não es-

tamos seguindo o que é certo. 

Mas o que é certo, é justo? 

E o que é justo para um é justo 

para todos?  

Há um critério universal de Jus-

tiça?  
Sônia Maria Oliveira, em “Ser-

mão da Montanha - A quarta bem-

aventurança, Bem-aventurados os 

que têm fome e sede de justiça por-

que serão saciados”, define Justiça 

como “a virtude de dar a cada um o 

que é seu”, “julgar com a melhor 

consciência”, “respeitar os direitos 

de cada um”. 

Mas como saber o que 

é de cada um quando só 

conseguimos analisar as 

coisas sob nosso próprio 

ponto de vista? Sob nos-

sos olhos tendemos a ver 

nossos interesses e a par-

tir deles olhar o mundo? 

Sônia Maria Oliveira 

continua analisando o 

que é a Justiça dos ho-

mens e a de Deus e con-

clui que quando julgamos 

a Justiça dos homens 

muito nos parece injusto, 

as diferenças sociais, os 

males sofridos, mas 

quando analisamos sob a ótica da 

Justiça divina, há uma razão para 

tudo isso; é um resultado a ser ob-

tido. 

Algo que inicialmente nos pa-

rece um mal, um desvio injusto no 

nosso caminho, pode na verdade ser 

uma bênção ou um livramento.  

Às vezes sem esse desvio iría-

mos chegar a algo muito pior e o 

desvio foi exatamente o que nos 

permitiu passar pelas coisas que 

precisávamos passar para nosso 

aprendizado. Afinal estamos aqui 

para aprender. Para evoluir espiritu-

almente e todo o resto são ferramen-

tas a nos ajudar nesse objetivo. 

O problema é que muitas vezes 

ficamos tão focados no mundo ma-

terial à nossa volta, tão cegos pelo 

véu de Isis que envolve este mundo, 

que passamos a viver as coisas ma-

teriais como um fim em si mesmo; 

esta passagem como se fosse tudo e 

nos perdemos no caminho que deví-

amos seguir para atingir nossos ob-

jetivos e nos afastamos da pessoa 

que somos na essência. 

Segundo Sônia, “para nós enten-

dermos por que sofremos falta-nos 

o conhecimento da verdade, que são 

os ensinamentos e o caminho ensi-

nados por Jesus” 

Precisamos então, diante da vida 

e do que nos acontece, colocar fil-

tros cristãos e tentar enxergar tudo 

sob a ótica divina. Se percebemos 

que há uma Justiça maior a reger 

tudo, que há um sentido e objetivo 

nas coisas que não conseguimos en-

tender, que Deus não é sádico, mas 

pelo contrário quer nosso bem e 

nossa evolução. Conseguiremos en-

xergar naquilo que nos acontece não 

uma injustiça ou punição, mas bên-

çãos e chances de aprendizado. 

Agora vemos apenas partes. Em 

algum momento de nossa evolução 

espiritual conseguiremos ver o todo 

e tudo será compreendido. 

Quando vitimizados, voltamos à 

nossa sombra valorizando os aspec-

tos que devemos mudar e deixamos 

de prestar atenção ao que nos é ofe-

recido para melhorarmos, consertar-

mos nossas imperfeições e ilumi-

narmos nosso caminho. 

Conclui Sônia em seu artigo 

“Vosso Pai sabe que tendes necessi-

dades de todas essas coisas, buscai, 

pois, em primeiro lugar, o Reino dos 

Céus e a sua justiça, e todas estas 

coisas vos serão dadas por acrés-

cimo". 

Acrescenta ainda, “Se não prati-

carmos o Amor e a Caridade, nos 

baseando nos mandamentos deixa-

dos por Cristo: Amai-vos uns aos 

outros; fazei ao outro o que 

gostaríeis que fizesse a 

vós, a nossa justiça é fa-

lha”. 

Justiça então é dar a 

cada um o que é seu, dando 

ao outro não apenas o que 

gostaríamos de receber, 

mas o que ele precisa rece-

ber, ainda que não concor-

demos com isso porque 

não cabe a nós julgar o ou-

tro e suas necessidades. 

Cabe a nós amar e deixar 

os julgamentos à Justiça 

divina. 

Carolina Munhoz  


