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variados grupos de estudos e de 

atendimentos. 

É importante considerar, que muito de 

nossa postura, valores, hábitos e atitu-

des é a base para impulsionarmos trans-

formações. Nossos pensamentos podem 

ser fontes regeneradoras de energia e 

de neutralizar também a poluição da 

psicosfera desde o âmbito individual 

até planetário, pois trata da soma de 

desejos e  emoções que se exteriorizam 

e entram em sintonia com encarnados 

e desencarnados contribuindo para um 

clima psíquico favorável ou não aos ha-

bitantes do planeta.

Por isso, os Conselhos de Administra-

ção e Deliberativo compartilha a políti-

ca ambiental agregada à condução da 

Sociedade, traduzida como:

Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes | janeiro/fevereiro 2009 | no 26 | ano V

A relação do cuidado conosco e com 

tudo que está a nossa volta faz parte das 

leis morais. Portanto, integrar a men-

sagem de preservação do ambiente no  

dia -a-dia de nossa Casa, está em sinto-

nia com a Doutrina Espírita, seja no uso 

dos recursos como água, energia, papel,  

no descarte de resíduos (lixo) e na aqui-

sição de produtos que criem menos im-

pacto ao ambiente. Além dos aspectos 

físicos é imprescindível considerarmos 

o ponto forte de nossa Sociedade que 

é a sensibilização e a educação, inte-

grando essa temática nas palestras, nos 

Sensibilização e prática do cuidado 
Gestão Ambiental

“A Sociedade Espírita Bezerra 
de Menezes promove o desenvol-
vimento integral do ser, através 
de atendimentos, estudo espiri-
tual e assistência social, incen-
tivando visão, valores e hábitos 
nos planos individual e coletivo. 
Com isso, reforça o compromis-
so com a comunidade, adotando 
boas práticas de preservação da 
vida no ambiente natural, favore-
cendo a sensibilização e a convi-
vência solidária sustentável.”

Convidamos todos a engajarem-se nes-

se movimento junto à Sociedade Be-

zerra de Menezes, seja freqüentador ou 

trabalhador. 

“A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da 
organização social, nem pelas conseqüências da ambição 

e do amor-próprio.” Livro dos Espíritos, cap. V, q.707
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rnesto Bozzano nasceu em Gêno-
va, Itália, no ano de 1861 e de-
sencarnou na mesma cidade, no 

dia 7 de julho de 1943.

Desde muito novo já mostrava interesse 
por temas ligados a assuntos filosóficos, 
psicológicos, astronômicos, ciências 
naturais e paleontológicos. Também 
possuía extraordinária simpatia pelos 
problemas da personalidade humana, 
principalmente os que conduziam às 
causas dos sofrimentos, a finalidade e 
a razão da vida humana.

Numa época em que o Positivismo 
de Augusto Comte empolgava muitas 
consciências, Bozzano apaixonou-se 
por todos os ramos do saber humano, 
entregando-se ao estudo dos grandes 
filósofos. Dos postulados materialistas 
passou a esposar uma forma de mate-
rialismo dos mais intransigentes, o que 
levou a declarar mais tarde: “Fui um 
positivista-materialista a tal ponto con-
vencido, que me parecia impossível pu-
dessem existir pessoas cultas, dotadas 
normalmente de sentido comum, que 
pudessem crer na existência e sobrevi-
vência da alma”.

autor espír i ta

Ernesto Bozzano
Em 1891, através do professor 
Ribot, diretor da “Revista Filo-
sófica”, soube do lançamento 
da revista “Anais das Ciências 
Psíquicas”, dirigida pelo Dr. 
Darieux, sob a égide de Char-
les Richet. Teve péssima opi-
nião inicial, pois considerou 
verdadeiro escândalo o fato de 
representantes da Ciência ofi-
cial darem tanta importância à 
possibilidade da transmissão 
de pensamento entre pessoas 
que vivem em continentes di-
ferentes, a aparição de fantas-
mas e a existência das chama-
das casas mal-assombradas. 

Foi, através do artigo publica-
do pelo Dr. Charles Richet, na “Revista 
Filosófica”, que Bozzano diminuiu suas 
dúvidas. Nesses mesmos dias aparecia 
o famoso livro de Gurney, Podmore e 
Myers: “Fantasmas dos Vivos”, relatan-
do grande número de casos devidamen-
te controlados e bem documentados. 
Assim, os últimos resquícios de dúvida 
de Bozzano em torno da crença na exis-
tência de fenômenos telepáticos foram 
dissipados. Daí por diante dedicou-se, 
com fervor, ao estudo dos fenômenos 
espíritas, através das obras de Allan 
Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, 
Paul Gibier, Willian Crookes, Russel 
Wallace e outros.

Formou um grupo experimental com a 
participação do Dr. Giuseppe Venzano, 
Luigi Vassalo e os professores Enrique 
Morselli e Francisco Porro, da Univer-
sidade de Gênova. Após cinco anos de 
intenso trabalho, esse grupo propiciou à 
imprensa Italiana extenso material que 
chegou em vários países. Praticamente 
haviam obtido a realização de quase 
todos os fenômenos, culminando com 
uma materialização de seis espíritos 
perfeitamente visíveis, e com a austera 
comprovação.

Colaborou intensamente, no período 
de 1906 a 1939, para a revista espí-
rita “Luce e Ombra”. Escreveu muitos 
artigos para revistas espíritas de vários 
países, como Itália, França, Inglaterra 
e outros.

o seu devotamento ao trabalho 
fez com que se tornasse, de 
direito e de fato, um dos mais 
notáveis pesquisadores dos fe-
nômenos espíritas, impondo-se 
pela projeção do seu nome e 
pelo apurado amor que dedicou 
à causa que havia esposado e 
que havia defendido com todas 
as forças de sua convicção ina-
balável.
Algumas obras de Ernesto Bozzano que 
se encontram à disposição na Videobi-
blioteca da SBEBM para empréstimo e 
à venda na Livraria: 

• A Alma nos Animais

• A Crise da Morte 

• Casos de Identificação Espirítica 

• Cérebro e Pensamento

• Comunicações Mediúnicas entre Vivos

• Desdobramento: fenômenos de bilo-
cação

• Fenômenos de Transporte

• Fenômenos Psíquicos no Momento da 
Morte

• Materializações dos Espíritos em Pro-
porções Minúsculas

• Metapsíquica Humana

• Os Animais tem Alma?

• Os Enigmas da Psicometria

• Pensamento e Vontade

• Cinco Excepcionais Casos Identifica-
ção dos Espíritos

• Xenoglossia

Fonte: “Personagens do Espiritismo”, Antô-
nio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy, 
Editora FEESP.  

E
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palestras

No Mensageiro nº 25 – Novembro/De-
zembro 2008 foi publicado de forma 
equivocada, na página nº. 03, sobre o 
ESDE – Estudo Sistematizado da Dou-
trina Espírita, onde se lê: “4. HORÁ-
RIOS DA SECRETARIA DO ESDE”
O correto é: “4. HORÁRIOS DAS 
AULAS DO ESDE”

Ciclo Introdutório de 
Estudo da Doutrina 
Espírita

ESDE - 1º  Semestre  2009

Errata

rápidas

JANEIRO
Tema: Livro dos Espíritos
Doutrina Espírita: ciência, 
filosofia e religião.

:: 05 a 10 de janeiro: 
Introdução  do  Livro  dos  Espíritos: o 
tríplice  aspecto  da  doutrina  Espírita 
- ciência, filosofia e religião.

:: 12 a 17 de janeiro: 
Aspecto  Religião: a encarnação  dos  
espíritos.

:: 19 a 24 de janeiro: 
Aspecto  Ciência: a relação ciência  e  
espiritualidade.

:: 26 a 31 de janeiro: 
Filosofia: a pluralidade das existências.

Palestras de Janeiro e  
Fevereiro de 2009

Assistência Social

fEvEREIRO
Tema: Livro dos Espíritos
Esculpindo o próprio destino: 
a pluralidade das existências.

:: 02 a 07 de fevereiro:
Vida na esfera espiritual - Capítulo VI  
do Livro dos Espíritos.

:: 09 a 14 de fevereiro:
O retorno  a  vida  corporal - Capítulo  
VII do Livro dos Espíritos.

:: 16 a 21 de fevereiro: 
Influência dos espíritos no mundo 
corporal - Carnaval - Capítulo IX.

:: 23 a 28 de fevereiro:
Emancipação da alma - Capítulo VIII 
do  Livro dos Espíritos.  

assistência social

PÚBLICO-ALVO: Interessados em co-
nhecer a doutrina espírita e participan-
tes que necessitem recuperar conteúdo 
(faltas).

DIAS (de 2a à 5a feira ): 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 
de Janeiro de 2009

HORÁRIO: das 19h30 às 21h

LOCAL: Auditório 2

INSCRIÇÕES: sala 310 (Secretaria do 
ESDE nas datas e horários abaixo

• 05/01 (2a  feira) das 18h às 20h
• 07/01 (4a feira) das 17h às 19h
• 10/01 (Sábado) das 10h às 12h

CURSO  INTENSIvO  DE  vERÃO 2009

“Amar ao próximo como a si mesmo; fazer aos outros como 
quereríamos que nos fizessem.” ESE Cap. XI

Queridos irmãos, são tantos os necessitados que cruzamos ao longo do caminho. Va-
mos nos “dar as mãos” e juntos ajudar com o que podemos. Qualquer ajuda é bem 
vinda: alimentos, roupas, fraudas, sapatos, brinquedos, utensílios para casa. 

Mas, lembre-se: a doação também é um ato de amor! doe roupas 
limpas e em bom estado. Sapatos com os pares amarrados e em 
condições de uso. Alimentos dentro do prazo de validade. Assim você 
estará exercitando a verdadeira caridade.
“...Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do 
pobre; e porque independe de toda a crença particular. E faz mais: define a verda-
deira caridade; mostra-a, não somente na beneficência, mas no conjunto de todas 
as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo.” ESE 
Cap. XV 

Ajude esta Casa a continuar e melhorar o trabalho que vem realizando junto as 23 
Instituições, que juntas somam mais de 4.500 pessoas beneficiadas com as doa-
ções realizadas por todos nós.  

1. REINGRESSOS  E  TRANSfERÊNCIAS

DIAS:
• 05/01 (2a feira) das 18h às 20h
• 07/01 (4a feira) das 17h às 19h
• 10/01 (Sábado) das 10h às 12h

LOCAL: Sala 310 (Secretaria do ESDE)

2. PLANTÃO  DE  fÉRIAS

• JANEIRO: 
dia 21 (4a feira) das 16h30 às 20h

• FEVEREIRO: 
dia 09 (2a feira) das 16h30 às 20h
dia 14 (Sábado) das 10h às 12h

LOCAL: Sala 310 (Secretaria do ESDE)

3. INÍCIO  DAS  AULAS

• 2a feira: dia 02 de Março
• 4a feira: dia  04 de Março
• Sábado: dia 07 de Março
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prevenção ao uso indevido de drogas

1a rústica de prevenção ao uso 
indevido de drogas

Mudança de  
horários da 
Videobiblioteca

Oficina de Leitura e Escrita

Escola de Esperanto

agende-se

Atenção para a mudança de 
horário de funcionamento da 
Videobiblioteca a partir do dia 
13/12/2008.

Confira aqui os novos horá-
rios:

MANhÃ:
4as feiras: 9h às 11h

TARDE:
2as feiras: 13h30 às 16h

4as feiras: 14h às 16h

6as feiras: 14h às 16h

NOITE:

3as feiras: 18h30 às 21h

5as feiras e Sábados: 18h30 às 21h

A Oficina de Leitura e Escrita convida aos frequentadores da Sociedade 
Bezerra de Menezes a participar de suas atividades em 2009:

Você, que é professora e tem disponível a tarde de terça-feira, venha 
trabalhar na Oficina de Leitura e Escrita!

Você, que quer exercitar a leitura e interpretação de texto, venha conhe-
cer o trabalho da Oficina de Leitura e Escrita, nas terças-feiras, das 14h 
às 16h, no 3º andar desta Casa, sala 305.  

No dia 30/11/2008 foi realizada a “1ª rústica de 
prevenção ao uso indevido de drogas” no Parque 
Moinhos de Vento - Parcão. O evento teve início no 
domingo às 10h com com uma caminhada de 2 km 
no meio de árvores, próximo ao lago e paisagem. 

Em conjunto com o DENARC, idealizador do proje-
to, nossa Sociedade expôs seus trabalhos assisten-
ciais, juntamente com outras casas espíritas. Foram 
arrecadados alimentos para as casas espíritas desti-
narem às suas instituições assistidas.  

Olá amigo (a),

Venha fazer sua inscrição no Curso de Esperanto, 5as feiras, salas 
205/210. À partir de 12/03/2009.

O grupo esperantista te espera!

Venha participar do CORAL!
• Educação Musical;
• Música e Espiritismo;
• Expressão cênica e corporal.

Inscrições com vAGAS LIMITADAS:
Dia 14/03/09, das 14h30 às 16h30, no Auditório II do Prédio 667.

• Não há teste de seleção.

Ensaios: Sábados das 14h30 às 16h30.

Participe do Coral
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educação mediúnica

Educação Mediúnica: Calendário 2009

Eleitos do Conselho Deliberativo

2009 ATIvIDADES MÊS
DIAS

4a feira 5a feira 6a feira Sábado

1O SEMESTRE

Início das aulas - Regular e Integração
1º Sem/2009

Março 11 12 13 14

Última data para ingresso p/ cursar
1º sem/2009

Abril 01 02 03 04

Período de rematrícula p/ cursar 
2º sem/2009

Julho

08 à 22 09 à 23 10 à 24 11 à 25

Período de matrícula para novos ingressos p/cursar
2º sem/2009

25 à 31

Encerramento das aulas - Regular e Integração
1º Sem/2009

22 23 24 25

2O SEMESTRE

Início das aulas - Regular e Integração
2º Sem/2009

Agosto

05 06 07 08

Última data para ingresso p/ cursar
2º sem/2009

26 27 28 29

Período de rematrícula para cursar 
1º sem/2010

Novembro
25/11 à 
09/12

26/11 à 
10/12

27/11 à 
11/12

28/11 à 
12/12

Período de matrícula para novos ingressos p/ cursar
1º sem/2010

Dezembro

12 à 19

Encerramento das aulas - Regular e Integração
2º Sem/2009

09 10 11 12

conselho del iberativo

Ocorreu no mês de novembro de 2008 
as eleições para a escolha de novos 
membros do CONSELhO  DELIBERA-
TIvO de nossa Sociedade.

Os irmãos que compõem este Con-
selho têm, pelo Estatuto Social, atri-
buições como: zelar pelas finalidades 
da Sociedade, decidir propostas de 
modificações dos Estatutos, eleger o 
Diretor-Presidente e Vice-Diretor do 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

bem como os Diretores e Vices dos 
Departamentos e os Coordenadores 
dos Setores.
Confira a lista dos eleitos para o Con-
selho Deliberativo:

TITULARES:
• Edy Soares Jansen
• Ana Maria Papa
• Paulo Azevedo
•  Diógenes de Oliveira Lima
• Stelamaris Calovi

• Helciane de Oliveira
• Lélio Ramires

SUPLENTES:
• Vera Rosane Toscane
• José Carlos Jotz
• Guilherme Eichner
• Vera Lúcia Oliveira
• Tamara Cecília Warawejczky
• Iola Gabert
• Ivan Coiro  
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assuntos da família evangelização

Evangelização

CURSO RÁPIDO DE RELAÇÕES hUMANAS

As seis palavras mais importantes: Eu admito que cometi um erro.

As cinco palavras mais importantes: Você fez um bom trabalho.

As quatro palavras mais importantes: Qual a sua opinião?

As três palavras mais importantes: Se você puder...

As duas palavras mais importantes: Muito obrigado.

A palavra mais importante: Nós.

A palavra menos importante: Eu.

Do livro: Não pise na bola – Richard Simonetti

ESPAÇO DA
O Setor de Assuntos da Família funcio-
nará da seguinte forma no período das 
Férias:

A BOA IDADE entrou em férias! Reini-
ciará suas atividades na segunda sema-
na de março. Fique atento aos avisos 
nos murais da nossa Sociedade a partir 
do mês de fevereiro, onde colocaremos 
as datas de retorno das atividades.

O APOIO À FAMÍLIA no trabalho do 
seus dez encontros também entrou em 
férias. No entanto, a atividade funciona-
rá neste período em forma de plantões 
de atendimentos para as pessoas que 
forem encaminhadas (esclarecimentos 
sobre o trabalho) ou para as que neces-
sitarem de algum atendimento quanto 
as questões de família.

Os horários dos plantões são:
Quartas-feiras das 14:30h às 15:30h
Quintas-feiras das 20:00h às 21:00h

O EVANGELHO NO LAR segue normal-
mente acontecendo nos seguintes ho-
rários:

Sugerimos aos frequentadores des-
tes trabalhos nesse período de férias 
aue não deixem de comparecer ao 
Evangelho no Lar no salão, Preces e 
Irradiações, Palestras e Fluidoterapia 
recebendo assim todo o atendimento 
necessário e se mantendo em contínuo 
contato com a corrente espiritual da 
Casa, na proteção e exercício de apri-
moramento espiritual.

Aproveitamos para desejar muita luz 
em 2009 a todos! Aguardemos março 
para retornarmos com fé e esperança!

Assuntos  
da Família

4a feira .............................9h25 às 09h40
2a, 4a e 6a feira ....................14h às 14h15
3a, 5a e sábado  ...................19h às 19h15

A partir do dia 15 de dezembro de 
2008 e nos meses de janeiro  e  fe-
vereiro  de  2009 os atendimentos do 
Apoio e Valorização à Vida vão ocorrer 
nos seguintes horários:

• 2ª feira das 13h30 às 15h
• 3ª feira das 18h às 19h30                                    

Apoio e Valorização 
à Vida: novo horário
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Os quadrinhos e o trava-língua de “A Turma do Dequinho” foram 
gentilmente cedidas por seu autor Clésio Tapety (www.clesiotapety.com)
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Abranda o olhar rígido sobre as fraque-
zas de teu irmão. 

Adoça as palavras com aqueles que te 
põem à prova.

Sossega o coração dos aflitos que te pro-
curam.

Vivencia com tolerância as provas que 
são o caminho para tua regeneração.

Tudo vai ser melhor! Muita fé!

Sejamos felizes. Sejamos irmãos.  Seja-
mos amigos de todos aqueles que convi-
vem conosco, procurando sempre cami-
nhar na luz e na paz do nosso Mestre. 

O amor do Mestre Jesus está entre nós 
com muita abundância!

Prestem atenção nos vossos pensamen-
tos para que vivam e trabalhem melhor. 
Não basta termos a aparência de bons 
e trabalhadores acessíveis, é necessário 
que o sejamos realmente.

O estudo da Doutrina Espírita é uma 
necessidade absoluta! Não basta tam-
bém viver rodeados de livros, manuseá-
los e ler muito pouco. Leiam, estudem, 
amem-se, tolerem-se uns aos outros. São 
todos trabalhadores da última hora, não 
duvidem disso e façam a sua parte muito 
bem. Sejam sinceros, amorosos!

Somos todos filhos do mesmo Pai, que 
nos ama muito e nos dá oportunidade de 
trabalhar na Seara do Seu filho dileto Je-
sus Cristo, o nosso mestre e irmão maior! 
Ele é o modelo, sigamo-lo!

Sintam-se abraçados e envoltos em mui-
ta luz. Luz esta que abunda neste mo-
mento nesta Casa de amor e luz, onde se 
recebe tanta dor através dos irmãos que 
aqui adentram.

Somos todos responsáveis, no momento 
em que aqui entramos para servirmos de 
mediadores do Mais Alto, de onde a luz 
não cessa.

Que o amor do Divino Jesus Cristo nos 
envolva a todos, e que possamos levar 
para nossos lares muita paz!

Que os vossos corações encham-se de 
amor pelo próximo e pelo trabalho. Que 
assim seja.

Psicografias 
Leia as belas mensagens psicografadas no Dia do Trabalhador.

Queridos Irmãos!

A época é de renovação, de atitude, de 
pensamento. Todos são convidados ao 
banquete da caridade, da fraternidade e 
do amor.

A compreensão de que o Pai está presen-
te desde a ínfima partícula até o infinito 
nos fornece a garantia de estarmos sob 
suas Leis de Moralidade e de Justiça. 
Nenhum ato ou pensamento deixa de ter 
sua conseqüência. Assim que irradiemos 
a Paz, que nossas atitudes sejam de afe-
to e que gerem luz.

A hora é chegada de todos darem a sua 
contribuição para o progresso, sobretudo 
moral da Humanidade.

Estamos permanentemente entre vós.

Muita Paz! Seareiros da Jornada

Aos Seareiros

Queridos trabalhadores, é preciso com-
preender que o “testemunho” acompa-
nha a tarefa. Para realizarmos, enquanto 
médiuns, as tarefas, principalmente de 
assistência, há a necessidade de enten-
der o sofrimento alheio, identificar as 
dores, a sua origem e buscar a palavra 
consoladora, que será bálsamo de ilumi-
nação.

É relevante o preparo, o equilíbrio e a fé, 
mas sobretudo abnegação, entendendo 
que as experiências são as necessárias 
ao processo de crescimento e depuração 
do Espírito.

Estamos em aprendizado permanente, 
na erraticidade e encarnados. Entender 
a vida corpórea e suas vicissitudes é fa-
tor relevante à evolução de cada um.

Luz e Paz

Amados irmãos!

Quanta alegria neste dia de confraterni-
zação! Quanta luminosidade, oriunda do 
Alto, espargem a serenidade sublime em 
todos os corações nesta comemoração 
de AMOR...

Tendes sempre, abençoados irmãos, a 
consciência da plenitude de vossas pre-
senças nesta Seara de Luz... Recebendo 

energias salutares para o corpo físico, 
assim como para o espiritual.

Ficamos muito satisfeitos com a união 
destes corações, unidos em louvor e cân-
ticos ao Mestre de Nazaré...

Recebam todos nosso fraternal abraço, 
na certeza do amparo preciso...

É necessário continuarem pleiteando e 
preconizando o AMOR SUPREMO para 
iluminar a longa trajetória...

Luz e Paz!

Deus do Amor e da vida!

A vida renasce em nós com as energias 
benfazejas que nos envias do alto da Tua 
glória.

Abençoados somos por estar junto conti-
go neste momento de iluminada alegria 
de nossas almas.

A tarde se vai, e a noite traz a energia 
das estrelas. Na sutileza dessas forças 
invisíveis está o alento do Criador às al-
mas cansadas das lutas terrenas.

Abençoados somos por receber esse 
complemento para as energias vitais, 
para seguir no Teu caminho. 

Caminho de luz que traçastes para cada 
um de nós. Este projeto que preparastes, 
de sermos cooperadores do Teu Reino, 
iremos trilhar, e abençoada esta oportu-
nidade da vivência terrena, para renovar-
mos nossas almas nas trilhas deixadas 
pelo Cristo!

Assim seja!

Amados trabalhadores.

Chegou a hora de repartir.

Chegou o momento de compartilhar o 
aprendizado adquirido nas atividades, 
estudos, cursos, palestras e tantos ou-
tros encontros que tiveram a oportunida-
de de desfrutar nesta Sociedade.

O trabalho voluntário de ajuda ao próxi-
mo lhes aguarda.

São muitos os necessitados do remédio 
do corpo e do espírito.

Estejamos a disposição do Cristo, neste 
templo que usa a Doutrina Espírita como 
meio.  

psicografias

iluMinE ConSCiÊnCiAS! Ao tErMinAr dE lEr EStE pEriÓdiCo, ofErEçA-o À outrA pESSoA.


