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ESPERANTO: UM ELO DE LIGAÇÃO ENTRE OS POVOS
Com apenas 111 anos de vida, esta nova língua já é falada em todo o mundo
(Textos extraídos dos sites da Liga Brasileira de Esperanto e do Grupo de
Esperanto da Unicamp)

Conduta Espírita
Por nenhuma razão elogiar o
medianeiro pelos resultados
obtidos através dele, lembrandose que é sempre possível
agradecer sem lisonjear.
Para nós, todo o bem puro e
nobre procede de Jesus-Cristo,
nosso Mestre e Senhor.

E

m 15 de dezembro de 1859, nascia, na cidade de Bialystok, na
Polônia, Lazaro Luiz Zamenhof. A cidade não era grande; nela viviam pessoas de várias orígens, que falavam
línguas diferentes e isso constantemente causava desentendimentos e
conflitos sociais. O menino Lázaro
nasceu e cresceu nesse ambiente
e, ainda criança, percebeu a necessidade de uma língua comum para o
relacionamento entre pessoas de diferentes línguas. Passou a estudar
com profundidade o hebraico, o latim e o grego, além de algumas línguas modernas, como o francês e o
inglês, constatando mais tarde que
nenhuma delas serviria para esse
objetivo.
Com a persistência dos gênios,
que colocam seus ideais acima de
tudo, passou a elaborar uma nova língua, tomando como base o latim e
utilizando elementos mórficos de
maior internacionalidade. Ao terminar o curso ginasial já havia esboçado toda a estrutura da nova língua,
tendo interrompido o projeto ao iniciar seus estudos universitários. Formado em medicina, retomou os tra-
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balhos, dedicando todo o tempo disponível para a elaboração, experimentação e aperfeiçoamento da língua. Aos 28 anos de idade, finalmente, sua obra estava pronta e em 26
de julho de 1887 veio a público a
“LINGVO INTERNACIA”, (Língua Internacional) que ficou mundialmente
conhecida como "ESPERANTO".
Zamenhof foi um homem iluminado, de moral superior, dotado de
extraordinária força de vontade na divulgação de seu ideal humanístico.
Foi um verdadeiro universalista, pacifista e pensador que lutou contra
toda espécie de sectarismo.
Conheça um pouco mais sobre
esta Língua Universal.
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VEM AÍ, MAIS UM BAZAR DE NATAL DO NÚCLEO "PAZ E AMOR"

N

o dia 05 de dezembro será realizado o nosso tão esperado
Bazar de Natal.
Coordenado pela nossa querida amiga Alcione e com a ajuda
de muitas tarefeiras e assistidas
do nosso NÚCLEO, tudo é confeccionado com muita PAZ e AMOR
para proporcionar aos amigos um
sábado alegre, onde todos se confraternizam, podendo fazer suas
compras com tranqüilidade e saborear os deliciosos e variados
quitutes expostos na nossa lanchonete onde mãos amorosas
colocam, dentro de cada doce ou
salgado, muita dedicação e amor.
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SORRI-BRASIL, trabalhando pela integração
social de pessoas portadoras de deficiência
Fonte:
Entidades Vencedoras do Pêmio Bem Eficiente
1998 - Kanitz e Associados -

P

ara desmistificar e vencer o preconceito em relação à deficiência física, a SORRI-BRASIL, entidade com 21 anos de existência, identificou uma ferramenta de grande
impacto e alto poder de comunicação: o teatro de bonecos. Apresentações em Empresas fazem desta manifestação de cultura
popular a grande arma para
conscientização da necessidade de integrar o deficiente, dando-lhe oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, como cidadãos de primeira categoria.
Através do teatro de bonecos
são apresentados três programas
básicos: A "Turma do Bairro", que
aborda o tema da deficiência física
diretamente; a "Turma da Qualidade", que trata da Qualidade Total nas
Empresas e da qualidade de vida em
família; e a "Turma da Fábrica", sobre Segurança no Trabalho. No último ano foi firmado um contrato com
a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos para apresentações do
programa sobre Qualidade Total.
Além do teatro de bonecos, a
SORRI-BRASIL atua em outras frentes de ação, principalmente no campo pedagógico. Seus consultores treinaram 343 coordenadores e agentes
de saúde, dirigentes e funcionários
de creches para o atendimento às
crianças com deficiência, inclusive
projetando adequações nas suas instalações. São os "Programas de Educação Comunitária", que envolvem
crianças, pais e profissionais das
áreas de saúde e educação.
Além disso, a SORRI-BRASIL
também coordenou a produção de

uma série de dez programas educativos,
veiculados através da
Rede Vida de Televisão, ligada à Igreja
Católica. A iniciativa
atingiu um público estimado em aproximadamente 800 mil pessoas, onde foi abordada a questão do preconceito contra o defici- A "Turma do Bairro", um dos programas educacionais da SORRI
ente físico.
A entidade mantém
ATIVIDADES DA CASA
ainda outros programas
2.ª feira - Curso de Orientação Maternal
em parceria com o UNICEF,
(14:00) Cursos Doutrinários e Desobsessão
o órgão das Nações Unidas
(19:30); 3.ª feira - Entrevista e Orientaque estuda assuntos e probleção (19:00); 4.ª feira - Assistência Espimas relacionados com crianças e
ritual (14:00 e 19:30); 5.ª feira - Assisjovens.
tência Espiritual (19:30); 6.ª feira; EvanA SORRI-BRASIL coordena as
gelho (19:30); Sábado - Evangelização
atividades das outras SORRIs imInfantil e Assistência Espiritual (9:30)
plantadas em Bauru, Campinas, São
José dos Campos e Sorocaba, no
estado de São Paulo e Parauapebas,
no sul do Pará.
Participe de nossa Caravana à Co--------------------------------------------------Rua Benito Juarez, 70 - Vila Mariana
TeleFax: 570-6591 / 570-8447
sorri@uol.com.br

lônia de Hansenianos de Pirapitingui. Todo 3.º domingo do mês.

RECEITA PARA MILHARES DE PESSOAS
Bolo da Felicidade
Ingredentes: 1 xícara de amizade;
2 xícaras de compreensão; 1 xícara de paciência; 1 xícara de humildade; 1 copo transbordando de alegria; 1 pitada de bom humor; 1 colher de fermento de personalidade
cristã.
Preparo: Meça as palavras cuidadosamente. Acrescente a compreen-

são, a humildade e a paciência, misturando tudo com muito jeito. Use
fogo brando. Nunca ferva!!! Sempre
com alegria, o bom humor e a personalidade cristã. Sirva porções generosas, sempre com muito amor.
Não deixe esfriar: a temperatura ideal é a do coração. A receita nunca
falha. Se alguém não gostar é porque tem o paladar estragado e precisa consultar quanto antes um
médico chamado Jesus Cristo.
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A esperança de paz em uma língua universal

A

o longo da história, a supremacia de uma língua sempre esteve ligada à supremacia política e econômica de um povo sobre os demais.
Assim aconteceu com os egípicios,
com os gregos e com os romanos.
Enquanto duraram estas civilizações,
seus idiomas se impuseram aos povos subjugados como línguas internacionais.
Por isso, aceitar oficialmente o
idioma de outro povo como segunda
língua, é, para muitos, submeter-selhe psicologicamente, aceitando a
sua influência política e a sua cultura, no sentido mais abrangente do
termo. Por isso, nenhuma língua regional (japonês, inglês, etc) se presta a função de língua internacional.
O Esperanto, ao contrário, é uma
língua internacional e neutra porque
pertence a todos os povos e proporciona a comunicação entre pessoas
de todo o mundo, sem qualquer tendência de hegemonia cultural, política, religiosa e econômica. Foi criada para facilitar a comunicação entre os povos do mundo inteiro. Mais
de cem anos de utilização prática fizeram do Esperanto uma língua viva,
capaz de exprimir qualquer nuance
do pensamento humano.
Outra característica do Esperanto é a regularidade de sua gramática fundamental, composta de 16 regras sem nenhuma exceção, constando no livro dos recordes como
sendo a língua mais regular do mundo. Devido a essa regularidade, com
apenas 100 horas de aula o aluno é
capaz de ler, falar e escrever fluentemente em Esperanto.
O Esperanto não é uma língua
artificial e nem uma mistura de línguas. Foi planejado a partir de línguas neolatinas, eslavas e anglosaxonicas. Em Esperanto pode-se
exprimir qualquer nuance do pensamento humano, seja na poesia, na
prosa, na música, na técnica, etc;
sejam elas originais ou traduzidas.

Hoje, podemos encontrar mais de
50.000 livros editados em Esperanto,
centenas de CDs e fitas K7, vários
filmes, documentários e peças teatrais, além de dezenas de emissoras de rádio e mais de 100 revistas e
jornais com edições regulares em
Esperanto. Nos últimos Congressos
Mundiais de Esperanto, a participação média tem sido de 2.000 congressistas de 70 países.
No Brasil a difusão do Esperanto
é coordenada pela Liga Brasileira de
Esperanto, mas há várias outras entidades que estão empenhadas em
sua divulgação, como, por exemplo,
a Federação Espírita do Estado de
São Paulo.
A Doutrina Espírita têm sido uma
das grandes divulgadoras dessa nova
língua. Vários livros mediúnicos, como "Memórias de um Suicída", de
Ivone A. Pereira e "Vida Além da Sepultura", de Ramatís, abordam o tema Esperanto.

SANDUICHE DE FORNO (Aurea)
Ingredientes: pão de forma sem
casca; mussarela; queijo prato; tomate picadinho (temperado com
orégano, sal e azeite); 1 lata de creme de leite; ½ lata de leite; manteiga ou margarina para untar.
Modo de fazer: passar a manteiga
na forma e colocar o pão de forma
cobrindo todo o fundo. Forrar com a
mussarela, o queijo prato/presunto e o tomate temperado. Depois,
colocar outra camada de pão e repetir o recheio. Novamente, colocar
outra camada de pão e, por cima,
colocar uma camada de mussarela
picadinha. Separadamente, bater o
de creme de leite, misturar com o
leite e despejar por cima da
mussarela picadinha. Colocar para
assar por + ou - 20 minutos em forno médio pré-aquecido, até derreter a mussarela.

Maiores informações através da
Liga Brasileira de Esperanto pelo site
www.esperanto.org.br ou pela Caixa
Postal 03625, Brasília (DF) - CEP
70084-970 - Fone: (061) 226-1298 Fax: (061)226-4446.

MENSAGEM

Mensagem de Ânimo 1
Não te deixes levar pela dor
O teu sofrimento se superará
com amor
Não faças das trevas o teu redor
Faça do teu caminho a rota do amor
E aí então, com muito louvor
Serás um alegre seguidor do Cristo
Redentor

Mensagem de Ânimo 2
Se a tua caminhada é sofrida
Ande sempre de cabeça erguida
Saiba sempre que, lá no fim,na saída
Terás do Cristo a grande acolhida
Leva no peito a alegria vivida
Deixa de lado a pouca dor sofrida
Deixa teu peito guiar tua vida
E que nele guardes a família querida
Nunca saias do caminho traçado
Saibas que muito de ti é esperado
Mas jamais te sintas então desanimado
Se algo na rota sair errado
Lembra-te sempre que tens o
Mestre ao teu lado
Que o Pai Querido seja o teu guia
iluminado
E quando o sofrimento te tiver
dominado
Faça da prece o consolo abençoado
Muita luz no coração de todos

Luiz

AGENDA DE NOVEMBRO
15 - Visita à Colônia de Hansenianos de
Pirapitingui
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Amizade: "a mais formosa modalidade do amor"
RAPHAEL RIOS

A

amizade é o sentimento que afeiçoa e liga dois ou mais indivíduos entre si; é reciprocidade de afeto.
Os gregos e os romanos erigiram altares à Amizade.
Na grécia figuravam-na como
sendo uma donzela vestida com uma
túnica abrochada, com a cabeça descoberta, uma das mãos sobre o coração e a outra sobre um olmo (espécie de árvore) fendido pelo raio, à
volta do qual se enlaçava uma videira carregada de cachos. O olmo simbolizava o infortúnio; a videira a doce
consolação da amizade.
Em Roma era representada por
uma donzela vestida de branco, coroada de flores de romeira; em sua
fronte liam-se as palavras "inverno e
verão";na franja do vestido estava escrito "a morte e a vida". Com a mão
direita descobria o peito esquerdo até
a altura do coração onde se lia "de
perto e de longe".
Emmanuel assim nos descreve
a Amizade: "Na gradação dos sentimentos humanos a amizade sincera
é bem o oásis de repouso para o
caminheiro da vida na sua jornada de
aperfeiçoamento. Nos trâmites da
Terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno
que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe
ser amigo verdadeiro é, sempre, o
emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos
de Jesus, pela iluminação natural do
espírito que, conquistando as mais
vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do In-

visível, sabe irradiar por toda a parte
as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração
que ama e esclarece, que compreende e perdoa, nas horas mais amargas da vida. Jesus é o Divino Amigo
da Humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo
num oceano de paz e consolação
perenes".
(Pesquisa em várias fontes
feita pela Redação)

ANIVERSÁRIOS DO MÊS
02 - Joaninha
04 - Edna
08 - Ronaldo
13 - Nara
15 - Marisaura
15 - Rui
16 - Auxiliadora
16 - Ruth
19 - Maria Tereza Vidal
26 - Alice Ferracini

ENSINAMENTOS DO DR. KARL

A

o longo dos anos que participa
mos como passistas na sala
onde nosso confrade Jardim incorpora o espirito Dr. Karl, recolhemos
episódios e mensagens edificantes,
comoventes, instrutivas. Eis alguns
ensinamentos que certamente iluminarão nosso espírito e fortalecerão a nossa fé:
• Dr. Karl, falando àquela paciente
valorosa, com câncer avançado
(que viria a desencarnar), sofrendo
da enfermidade e do tratamento
quimo-rádio-terápico e que, numa
outra ocasião havia dito que "a vida
é maior do que a dor" (conscientemente ela punha a Vida Imortal acima das contigências dolorosas e
redentoras da vida terrena), assim
se expressou: "Se nós pudéssemos
ter tirado uma radiografia do seu
corpo e outra do seu perispírito
quando você chegou aqui pela primeira vez e se, agora tivéssemos
feito a mesma coisa, ver-se-ia, claramente, que enquanto você suportou valente e resignadamente as

tuas dores, sem revoltas, iluminada
pela Doutrina e abrigada na sombra consoladora do Cristo, o teu
perispírito ganhou luminosa
fulguração, plenificou-se de radiosa luz".
• Falava-se de uma assistida que viera no passado socorrer-se no Núcleo, assoberbada por dolorosos
problemas. Perguntou o Dr. Karl: "E
ela como está passando agora?"
"Está muito bem", responderam. "E
os problemas dela?", voltou a perguntar o Dr. Karl. "Ah! Os problemas
continuam!". "Se os problemas continuam e ela, que estava mal, está
bem, foi ela, então, que mudou!",
concluiu o Dr. Karl. Aí está, podemos
arrematar, a chave do existir humano. Mudarmos nós para administrarmos os problemas cujo objetivo é
nos mudar. E a nossa Doutrina é
sábia e mestra na orientação que
nos oferece para as imprescindíveis
transformações íntimas.
Raphael Rios
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