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Agora completamos 91 anos de abnegado trabalho, integrado com a espiritua-
lidade. Equipes de trabalhadores, de ambos os planos, confraternizam-se pela 
oportunidade de colocar em prática as inspirações recebidas e de experimentar a 
convivência em equipe para o bem comum.

Em sua história, a Sociedade Bezerra de Menezes conta com inúmeros trabalha-
dores. Com certeza, muitos que atuaram conosco no passado e, estando agora 
desencarnados, continuam lado a lado conosco aprimorando a si mesmos e es-
tendendo benefícios a todos que aqui chegam.

Já nós encarnados, temos a rica oportunidade de estarmos nesse momento exis-
tencial convivendo e trabalhando juntos, aprendendo uns com os outros, nos 
auto-conhecendo, impulsionando nosso progresso espiritual e, conseqüentemen-
te, fortalecendo os atendimentos desta Seara.

Vejamos a nossa frente além de um irmão, além de um  
trabalhador, também, um companheiro que está atrelado  
a nós nessa caminhada evolutiva 

e que necessita de apoio, compreensão, incentivo e convicção de poder ir além 
das capacidades que imagina ter, pois tudo depende da fé, do amor e da cons- 
ciência de nós mesmos.

Somos como um ancião, que percebe ao avançar da idade, que a sabedoria 
é construída ao longo da história, com a interação das pessoas, com as expe- 

riências reavaliadas, com as verdades 
repensadas e com novas convicções 
sendo construídas através da escuta, 
da observação e da ação.

Essa Casa é dinâmica em suas ativi-
dades e em suas adequações junto à 
espiritualidade, pois é essa que nos 
governa, e fundamentalmente, é dinâ-
mica nas pessoas que a compõe, pois 
ora estamos encarnados, ora estamos 
na esfera espiritual.

Que os 91 anos sirvam de bases cada 
vez mais sólidas para a continuida-
de desse intercâmbio com o mundo 
maior.

PArABénS A todoS! 

E obrigado ao dr. Adolpho Bezerra de  
Menezes e a tantos outros mestres que 
nos acompanham e inspiram.

:: Participe do Coral
• Educação musical 
• Música e Espiritismo 
• Expressão cênica e corporal

Inscrições com vagas limitadas: 
08/03 e 15/03 das 15h às 16:30h  
no auditório II do prédio 667 
*não há teste de seleção.

Ensaios: Sábados das 15h às 16:30h
início a partir do dia 22/03

:: Oficina de Leitura e Escrita 
Convidamos a todos da Sociedade para 
conhecer as novas propostas de ensino:

a) nível Básico: direcionado aos alunos 
com dificuldades na escrita e leitura;

b) nível Intermediário: direcionado aos 
alunos que já escrevem e lêem;

c) nível Complementar: tem como 
objetivo o aprimoramento da habilidade 
de ler, escrever e interpretar.

Inscrições: a partir de 11/03 - sala 305
Início: aulas a partir de 01/04

:: Esperanto
Você gosta de desafios? Então venha 
estudar Esperanto, a língua do futuro. 
Onde? Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes 
Quando? 5as feiras - 16:20h às 17:30h

Incrições: ocorrerão dia 13/03, às 
16:30h, na sala 210, com Aunadete.

at iv idades culturais

espiritualidade
em festa com a 

Nossa Sociedade comemora mais um  
aniversário em 16 de abril



Ouvindo as Mãos
A voz dos surdos são as mãos e os corpos que pensam, sonham e expressam

A Língua de Sinais (LIBrAS), envolve movimen-
tos que podem parecer sem sentido para muitos, 
mas que significam a possibilidade de organizar 
as idéias, estruturar o pensamento e manifestar o 
significado da Vida para os surdos. Pensar sobre a 
Surdez requer penetrar no mundo dos surdos e ou-
vir as mãos que com alguns movimentos nos dizem 
o que fazer para tornar possível o contato entre os 
mundos envolvidos (mundo do silêncio e mundo 
dos sons).

Permita-se “Ouvir estas mãos”, somente 
assim será possível mostrar aos Surdos 
como eles podem “ouvir o silêncio da 
palavra escrita”. (ronice Muller)

não é fácil para o surdo, assim como não é fácil 
para os ouvintes, entenderem uma “cultura” dife-
rente. Para que um não seja estrangeiro na cultura 
do outro é necessário que se aceitem mutuamente 
e se respeitem como pessoas dignas. Entretanto a 
compreensão, a forma de entender a vida à Luz da 
doutrina Espírita para o surdo, ainda é muito res-
trita, pois raros são os Centros Espíritas no Brasil 
que proporcionam esta convivência.

Ir Ao EnContro doS EXCLUÍdoS, nos pede  
Jesus, vivenciando o amor ensinado por Ele através 
do Consolador Prometido.

A partir desta edição do Mensageiro, 
publicaremos os temas das palestras 
e os livros indicados sobre elas. As-
sim, nossos leitores e frequentadores 
da Sociedade poderão se apronfundar 
ainda mais nos textos dos autores in-
dicados.

Lembramos que a lista com os temas 
e livros das palestras, também pode 
ser encontrada no mural que fica na 
recepção de nossa Casa.

:: 03 a 08 de março 
A Necessidade da reencarnação
• Capítulo IV da obra “o Evangelho 

Palestras do mês de março
Saiba os temas das palestras e os livros indicados sobre cada assunto

Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Entre o Céu e a terra - Chico Xavier

:: 10 a 15 de março
Laços de família fortalecidos pela 
reencarnação
• Capítulo IV da obra “o Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Boa nova - Chico Xavier

:: 17 a 22 de março 
Ressureição e reencarnação - Páscoa
• Capítulo IV da obra “o Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• o Livro dos Espíritos - Allan kardec

• reencarnação na Bíblia - Hermínio 
de Morais

:: 24 a 29 de março 
Reencarnação na visão da ciência
• Capítulo IV da obra “o Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Ciência e Espiritismo - Antonio J. Freire
• Fenômeno Espírita - Gabriel dellane

:: 31 de março 
Causas atuais das aflições
• Capítulo V da obra “o Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Convites da Vida - divaldo P. Franco

leitura

palestras em LIBrAS

o Surdo precisa de sua língua espe-
cial (LIBrAS), que tem ritmo e vibra-
ção própria. E a nós, ouvintes, cabe 
respeitar essas diferenças. Para traba-
lhar e conviver com surdos, é preciso 
antes de qualquer coisa, aprender. é 
preciso entrar para sua cultura, ir ao 
seu encontro, ouvir e entender seu si-
lêncio, a sua Língua, aceitá-lo e falar 
sua linguagem, afinal, Jesus habitou 
entre nós para nos mostrar o que é o 
amor.

Com esta certeza no coração, a Casa 
Bezerra de Menezes inicia um traba-
lho de acolhimento e divulgação da 
doutrina Espírita junto à Comunida-
de Surda, permitindo que todos (en-
carnados e desencarnados, surdos ou 
ouvintes) tenhamos acesso a palavra 
esclarecedora e iluminada que encon-
tramos no Espiritismo.

Em nossa Casa, no último sábado de 
cada mês, ouvintes e Surdos compar-
tilham Preces e Irradiações e a Pa-
lestra doutrinária com tradução em 
LIBrAS. 

Ajude a divulgar e venha participar!



José Herculano Pires, nasceu na cidade de Avaré, em São Paulo no dia 
25/09/1914, e desencarnou na capital em 09/03/1979. revelou vocação li-
terária desde que começou a escrever, aos 9 anos fez o seu primeiro soneto e 
com 16 anos publicou seu primeiro livro.

Lecionou filosofia, psicologia e sociologia, também dirigiu jornais, participou 
de movimentos artísticos e de escritores. Foi presidente e professor do Instituto 
Paulista de Parapsicologia.

o escritor alegava sofrer de grafomania, passando dias e noites escrevendo. 
não possuia formação acadêmica e não seguia escolas literárias, apesar disso 
escreveu 81 livros de diversos assuntos, entre eles Espiritismo. Várias de suas 
obras foram escritas em parceria com Chico Xavier.

Espírita desde os 22 anos, Herculano Pires não poupou esforço na divulgação 
da doutrina Espírita, tarefa à qual dedicou a maior parte da sua vida. traduziu 
cuidadosamente as obras da Codificação Kardecista enriquecendo-as com no-
tas explicativas. Estas traduções foram doadas à diversas editoras espíritas no 
Brasil, Portugal, Argentina e Espanha.

Em 1948, fundou o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, que funcio-
nou por 22 anos. E durante 20 anos, manteve uma coluna sobre Espiritismo 
nos diários Associados sob o pseudônimo de Irmão Saulo. no mesmo jornal, 
durante 4 anos, manteve uma coluna em parceria com Chico Xavier intitulada 
“Chico Xavier pede licença”. 

Foi diretor-fundador da revista “Educação Espírita”, publicada pela Edicel. 
Colaborou com o dr. Júlio Abreu Filho na tradução da revista Espírita (Revue 
Spirite - fundada por Allan Kadec na França).

Defendia a pureza doutrinária, procurando defender o Espiritismo de influên-
cias místicas, esotéricas e meramente religiosas. Foi um conferencista ardoroso 
e combateu erros doutrinários.

Ao desencarnar deixou vários originais que vêm sendo publicados pela Editora 
Paidéia, fundada por ele na década de 1970 para publicar suas obras e que 
hoje pertence à sua família.

:: ESDE
2a feira - dia 03/03
4a feira - dia 05/03
Sábado - dia 08/03

:: Educação Mediúnica
4a feira - 12/03 das 19:30h às 21h
5a feira - 13/03 das 14:45h às 16:15h
6a feira - 14/03 das 19:30h às 21h
Sábado - 15/03 das 17h às 18:30h

*nas referidas datas serão disponibili-
zadas listas com a relação das salas.

Solicitações de transferências a partir 
de 26/03, nos seguintes horários:
4as feiras - das 19h às 21h
5as feiras - das 14:30h às 17h
6as feiras - das 19h às 21h
Sábados - das 16:30h às 19:30h

:: Evangelização
Sábado - dia 15/03 às 14:30h
domingo - dia 16/03 às 10:00h

:: Apoio à Família
4a feira - 19/03 às 14:30h - sala 309
5a feira - 20/03 às 20h - sala 302
Sábado - 22/03 às 14:30h - sala 302

:: A Boa Idade
retorno na 4a feira, dia 19/03
4a feira às 14h
5a feira às 08:30h

:: Vídeo Biblioteca
A Vídeo Biblioteca saúda o retorno de 
nossos irmãos para mais um período 
de aprendizagem da doutrina Espíri-
ta. Lembramos que estaremos retor-
nando aos nossos horários habituais a 
partir de 03/03.
• Venha ser trabalhador da Vídeo  
Biblioteca. Vagas disponíveis em to-
dos os turnos.

:: Bazar
Início das atividades do Bazar 2008
4as feiras - 12 e 26/03 às 14h
Sábados - 15 e 29/03 às 14h
Contamos com a sua presença.

J. Herculano Pires
o apóstolo de Kardec

autor espír i ta reinício das at iv idades

Reinício das
Atividades

Conheça suas obras:

• Pedagogia Espírita; 
• Ciência Espírita;
• O Novo Homem;
• O Mistério do Ser ante a Dor  

e a Morte; 
• Pesquisa sobre o Amor; 
• O Centro Espírita;
• O Ser e a Serenidade; 
• Parapsicologia Hoje e Amanhã; 
• O Espírito e o Tempo, entre outros. 

As obras de Herculano Pires estão 
à disposição em nossa Livraria e 
Video Biblioteca.

Assistência Social
A Assistência Social solicita a doação 
de lãs e tecidos para confecção e con-
serto de roupas para nossos irmãos. 
Contamos com sua colaboração!
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Jesus te ama!
”Em teus momentos de dores, angús-
tias e aflições, não te lamentes, pois 
Jesus aí se faz presente, suavizando 
tuas dores e oferecendo soluções.

Jesus te ama e te abraça com ternura, 
enxugando tuas lágrimas, guiando-te  
pelos ásperos caminhos da vida, para 
que mais à frente possas colher os 
frutos formosos e benditos da Fé, da 
Esperança e da Caridade para com teu 
próximo, onde quer que te encontres.”

Irmãos queridos!
”Exercendo a mediunidade com Jesus, 
com humildade e perseverança, esta-
reis cooperando com Ele para Consolar 
os aflitos, Esclarecer o ignorante, Curar 
os doentes da alma, distribuindo “go-
tas de amor, fé e esperança” por onde 
passares.

Jesus os abençoa neste momento, com 
muito amor, reenergizando-os, para 
que possam continuar com êxito vossa 
jornada evolutiva através dos tempos

Luz e Paz! Um irmão e amigo desta 
querida Casa Bezerra de Menezes, a 
qual muito devo.”

”Vibremos todos pelo amor, pela fra-
ternidade, pela luz, pelo entendimento 
entre as criaturas, e pelos trabalhado-
res do Cristo.

Que cada tarefeiro do Senhor possa 
ser o mensageiro divino junto ao com-
panheiro do caminho. Que no desem-
penho das responsabilidades diárias, 
cada trabalhador possa valorizar a opor-
tunidade do serviço e do testemunho.

Cada um pode e deve ser uma espe-
rança, uma luz, uma mensagem viva do 
Evangelho para todos os que o cercam.

Perseverai, irmãos! Prossegui com ale-
gria e amor no coração, porque Jesus 
está convosco.

Luz e Paz”

psicografias

Psicografias 
Leia as belas mensagens psicografadas em 
janeiro e fevereiro no Dia do Trabalhador

”Quando pensares estar muito cansado, este é o momento de ajudares a quem 
está bem mais exaurido que tu.

Quando sentires que as dores te incomodam, tenha sempre que o teu próximo 
deve estar com a alma em chagas e muito necessita de ti.

Quando tiveres uma tarefa para executar, olha as tuas mãos, os teus pés e com 
o teu cérebro perfeito, realiza teu trabalho sem queixas, nem lamentos.

Veja quanto recebeste e pense sempre em tudo que poderás ofertar.

nunca esmoreças no trabalho, porque o fardo que te coube é na medida que 
necessitas.

Sejas bom, sejas amoroso, sejas exemplo.

Só depois de conseguires isto é que poderás dizer a todos que perguntarem  
QUE éS rEALMEntE UM ESPÍrItA!

Força e alegria a todos os irmãos do caminho”

Queridos Irmãos!
“Convidamos a todos a abrirem os seus corações, conectando-os com o do  
Mestre Jesus nas esferas celestiais.

orai, orai... pela humanidade encarnada e desencarnada, pois muitos irmãos 
nossos perdem-se, comprometem-se nesta jornada.

Auxiliai-os com as boas vibrações, com as preces sinceras das vossas almas.

Lembrai-vos que todos somos filhos de um Pai Amado, que vela e os espe-
ra trilharem vossa caminhada, cercando-os de Paz e de Luz... de Amor de  
Jesus.”

”Luz e Paz em vossos caminhos, queridos e amados irmãos!

Coragem, amados, coragem! é preciso perseverar na caminhada para não su-
cumbir ante as vicissitudes da trajetória evolutiva.

Coragem! o aprendizado é vasto e necessário. Sem o testemunho sentido e 
vivenciado, sem queixumes e sem amarguras, não haveria a evolução.

Coragem! Estamos com todos vocês: a auxiliar e amparar através da emissão 
de fluidos restauradores do ânimo e do amor, de luz e de equilíbrio, para que 
o entendimento seja pleno, do desenvolvimento moral e espiritual.

Cristo é o foco. os seus ensinamentos, o objetivo. “Ele é o caminho, a paz e 
a vida”.

Coragem, amados! o trabalho é eminente. Urge por mãos amigas e iluminadas 
a auxiliar sempre no erguimento dos mais necessitados do caminho.

Fé, amor e HUMILdAdE”


