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Prezados filhos,
Que a paz do divino mestre esteja entre nós!
O serviço da mediunidade é benção de LUZ e
PAZ, colocado à disposição de vossa jornada
evolutiva como instrumento divino que embora
transcenda, muitas vezes à vossa compreensão,
lá está para ser utilizado de acordo com vosso
livre arbítrio para que possais pôr em prática os
ensinamentos de nosso amado mestre Jesus.
Nosso benfeitor maior pede tão pouco e mesmo
assim não conseguimos cumprir nossa parte na
realização do banquete das luzes onde muitos,
quiçá, todos os irmãos estarão sentados em
comunhão na ceia que o pai vós oferecer.
O peso da herança cármica que trazeis em vossas
reencarnações, infere imposições injustificáveis a
nossa qualificação como seres de paz,
desprezando todo o aprendizado realizado no
plano espiritual.
Pelo mínimo que seja, não conseguis superar os
embates da vida... Sempre tomando para si os
acontecimentos, como se fosse isso o centro do
universo, quando presos estão no cárcere
corporal... Essa visão egoísta e Egoica vos impede
de superar questões que há muito já deveriam
estar para trás, resolvidas, superadas e
sepultadas e,vós, em vossa busca de importância
e
reconhecimento,
desperdiçais
raras
oportunidades de superação.

espíritas, que a lei da ação e reação só existe
porque ocorre sempre uma contrapartida, a
qualquer movimento de ação/partida que ocorra
no universo. A vossa mediunidade nada mais é
do que a capacidade de anulação de vossos egos
para que outras individualidades entrem em
simbiose convosco, transmitindo sua visão
cosmogonica de Amor ao Pai.
Entendei os fenômenos mediúnicos e
entendereis os fatos e as provas da Encarnação
que Deus vos pranteou.
Aprendei a entender e a estender as Mãos de Luz
que Deus concedeu a todos os vossos irmãos,
amigos ou inimigos, para que a lei da caridade
seja cumprida.
Paz na Terra e a vossa meta lá chegareis se
tiverdes Boa Vontade.
2 de Agosto de 2017
Mensagem do Irmão Átila

A humildade é o primeiro degrau para que vos
convençais da inutilidade de vosso cegos feridos
para vós mesmos e da utilidade real deste evento
para os vossos inimigos.
Praticai, pois o esquecimento... esqueçais de
vossas mágoas, então. Entender como bons
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Parte I

BIOGRAFIA DE
BEZERRA DE MENEZES
Adolfo Bezerra de Menezes
Cavalcanti
Nascido na antiga Freguesia do
Riacho do Sangue, hoje
Solonópole, no Ceará, aos 29
dias do mês de agosto de 1831,
desencarnando, em 11 de abril
de 1900, no Estado do Rio de
Janeiro.
Seu pai, Antônio Bezerra de
Menezes, capitão das antigas
milícias e então tenentecoronel da Guarda Nacional,
tinha fazendas de criação de
gado; sua mãe chamava-se
Fabiana de Jesus Maria Bezerra
e era senhora do lar. Antônio
era importante fazendeiro local
que "nunca mediu sacrifícios,
na hora de socorrer àqueles
que lhe estendiam a mão".
Tanta generosidade acabou por
levar sua fortuna material e, em
determinada altura, as dívidas
alcançaram níveis insuportáveis.
O pequeno Adolfo Bezerra de
Menezes tinha sete anos de
idade quando foi levado pela
mãe para ser matriculado na
Escola Pública da Vila do Frade.
Em dez meses, o menino
aprendeu a ler, escrever e fazer
contas simples. Quatro anos
depois, quando o pai estava
sendo alvo de perseguição
política, a família mudou-se
para o Rio Grande do Norte
Em 1846, o velho Bezerra
voltou para a capital do Ceará,

onde o pequeno Adolfo foi
matriculado no Liceu, que era
dirigido pelo seu irmão mais
velho.
Terminando
seus
estudos, mostrou a vontade de
ser médico, e não advogado,
como os irmãos. Como não
havia Faculdade de Medicina no
Nordeste do país, o pai foi
obrigado a mandá-lo para a
então sede da Corte, a Cidade
do Rio de Janeiro; contou-lhe
tudo que havia acontecido com
os bens da família, explicando a
pobreza por que passavam. Os
parentes
cotizaram-se
e
levantaram quatrocentos mil
réis para pagar a viagem até o
Rio. Foi assim que Adolfo
Bezerra de Menezes pôde pegar
o navio e chegar a então sede
do Império.
Aos vinte e dois anos, ingressou
como praticante interno no
Hospital da Santa Casa de
Misericórdia. Doutorou-se em
1856 pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro,
defendendo a tese "Diagnóstico
do Cancro".
Como não tinha dinheiro para
montar um consultório, entrou
em acordo com um colega de
faculdade, que possuía mais
recursos, e passou a dividir uma
sala no centro comercial da
cidade. Durante os meses em
que o consultório ficou aberto,
quase não houve pacientes.
Mas a casa, onde morava o

médico Bezerra, ficava repleta
de doentes. Começou a atender
aos componentes da família e
depois aos amigos. Sua fama
correu pelo bairro e os clientes
apareciam;
mas
ninguém
pagava, pois eram todos pobres
e o dinheiro nunca era
mencionado.
Então, um amigo e médico
militar, Dr. Manoel Feliciano
Pereira de Carvalho, chefe do
Corpo de Saúde do Exército,
resolveu contratá-lo como
médico militar. Chamou Bezerra
para ser seu assistente e foi
assim que, com um emprego
remunerado estável, começou o
caminho do médico dos pobres.
Bezerra continuava atendendo
gratuitamente aqueles que não
podiam pagar. Sua fama
continuava a se espalhar e o
consultório do centro da cidade
começou a ficar movimentado,
também com clientes que
pagavam. O dinheiro que
recebia, no consultório, era
gasto com os seus pobres em
remédios,
roupas
ou
simplesmente
auxílio
em
dinheiro.
CONTINUA NO PRÓXIMO O JAGUAR>>>

Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros
seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a
realização de nossos
propósitos.
Bezerra de Menezes
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VOCÊ MESMO
“Lembre-se de que você mesmo é:
o melhor secretário de sua tarefa,
o mais eficiente propagandista de seus
ideais, a mais clara demonstração de seus
princípios,
o mais alto padrão do ensino superior
que seu espírito abraça e a mensagem
viva das elevadas noções que você
transmite aos outros.
Não se esqueça, igualmente, de que:
o maior inimigo de suas realizações mais
nobres,
a completa ou incompleta negação do
idealismo sublime que você apregoa,

a nota discordante da sinfonia do bem
que pretende executar, o arquiteto de
suas aflições
e o destruidor de suas oportunidades de
elevação.
— é você mesmo.”
André Luiz
[Mensagem retirada do livro “Agenda
Cristã” psicografia de Francisco Cândido
Xavier]

Paz não é receita, não é
conselho,
é desejo de vida
CAMPANHAS PERMANENTES

◠‿◠ ✿

DEPARTAMENTO JERÔNIMO DE PRAGA

SÓCIOS

ü Mantimentos: Feijão, Arroz, Fubá, Açúcar,
Macarrão, Óleo, Maisena, Café, Mate,
Biscoito (salgado ou doce), etc.
ü Roupas de uso pessoal, de cama, mesa e
banho, agasalhos, sapatos, brinquedos,
louças, utensílios domésticos, bolsas,
bijuterias,
móveis,
eletrônicos,
eletrodomésticos e outros...
PARTICIPE,
COLABORE E DIVULGUE!

ü Coopere com a TIO mantendo em dia suas
mensalidades, delas dependem nossas
tarefas assistenciais e administrativas.
ü Para iniciarmos novos projetos, precisamos
aumentar o quadro de associados
cooperadores, corações generosos que se
unam a nós. Nossa Casa continua a contar
com a ajuda de seu coração sempre amigo.
Contamos com você!!!
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PRECE PELA PAZ MUNDIAL
Deus, arquiteto do Universo, hoje te rogamos
piedade para a humanidade que está habitando o
planeta Terra, luz para os espíritos encarnados e
desencarnados voltados para a violência, com o
coração e a mente em sombras.

pensamentos e fluídos de paz, de tranquilidade
nestes momentos turbulentos nas nações terrenas.
Que os bons espíritos que aqui estão reencarnando,
possam perseverar na sua missão abnegada ao bem,
para o progresso da humanidade e do planeta Terra.

Rabi da Galileia, que a Luz do Seu Sublime Espírito
ilumine esta sociedade que está vivendo no caos do
fim de uma era e inicio de uma nova. Dar-nos força,
perseverança, entendimento para que possamos
cada vez mais seguir seus ensinos e ajudar a
sociedade terrena com amor e caridade. Somos
sedentos dos Teus Cuidados, da Tua Luz, do Teu
Amor. Nos Guia, Amado Mestre Jesus, nestes
caminhos escuros e tristes que a humanidade está
percorrendo, mas que temos a certeza que ao final
deste caminho escuro, todos nós iremos encontrar a
Luz. Fortalece-nos por meio dos Teus ensinos para
que possamos encontrar e fazer brilhar nossa própria
luz, para iluminarmos a escuridão.

Deus, Pai e Mãe Universal, que a energia cósmica
presente por todo o Universo desde o inicio da
criação transforme o nível mental inferior da
humanidade terráquea, que se estabeleçam faixas
mentais de bons pensamentos por todo o planeta.
Que as boas energias que estão por todo o Universo
nos inspire a paz, o amor, a tranquilidade, a
esperança.

Maria, Ensina-nos a amar, e a desenvolver nossa paz
interior, para que possamos transmiti-la aonde
formos. Que neste momento de tensão mundial,
possamos nos tornar pontos de luz em meio ao clima
sombrio da Terra, com os nossos corações e mentes
voltados para o amor, para o bem, para a oração,
para a caridade... E o Teu amor, Maria, chegue
naqueles que estão com os sentimentos e
pensamentos voltados para a guerra, para a
violência.

Que a Força Divina ajude-nos a guiar nossos
pensamentos para a PAZ, e para a cooperação e
entendimento, e, assim, que todos os povos e nações
da Terra se unam em Amor e Alegria para Celebrar a
Vida.
Que possamos direcionar nossos pensamentos,
nossas palavras, e ações para o amor em nome da
PAZ. Vibremos no Amor e no Bem para um mundo
pacificado, um mundo unido, pois somos a fonte da
PAZ. Que não esqueçamos que cada ato que
praticamos é importante para a construção da PAZ.
Lembremos que somos pontos de luz na Terra.
Que o poder da PAZ de Jesus, irradie e envolva todo
o mundo físico e espiritual.
Que Assim Seja!

Que os espíritos de luz, trabalhadores de Jesus
transmitam
energias
positivas,
emanem

Domingo
(último do
mês)

20h

5ª. feira

20h

4ª. feira

Sessão de Passes Mediúnicos e
Preces
Escola de Evangelização Infantil
(ETIO)
Escola de Desenvolvimento
Mediúnico (EDAM)

20h

2ª. feira

Sessão de Doutrinação, Desobsessão
e Fluidificação da Água

11h

AGENDA DA TIO

Distribuição da Cesta das Vovós

Você já curtiu a nossa FanPage?
www.facebook.com/tendairmaosdooriente
Pedimos aos irmãos que nós acompanhe
diariamente e também curtam a fanpage
da TIO. Você poderá ter a TIO em seu lar.
Você continuará a receber o conforto que
em nossa Casa recebe.

