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Animação Show Musical Caravelle • Sorteio de brindes!
17 de outubro - Clube Farrapos

Baile Beneficente em prol da ampliação de nossa Sociedade

Valor do ingresso: R$ 50,00 (até 31 de agosto com 10% desconto).

ParticiPe e 
contribua com 

a  amPliação 
da casa

No dia 06/06/09, ocorreu o I Fórum Ecologia e Espiritualidade, com aproximada-

mente 500 participantes. O evento contou com a palestra da bióloga Arlinda Cezar e 

o relato de diversos setores quanto às iniciativas desenvolvidas em nossa Casa para 

contribuir no cuidado socioambiental em nosso Planeta.

Você sabia que...
• No Brasil, o lixo produzido em uma semana corresponde a um estádio de futebol 

do tamanho do Maracanã?

• O Brasil desperdiça cerca de 40% da energia gerada?

Como ajudar o planeta:
• Pense antes de consumir! (eu preciso? é necessário?).

• Separe o lixo, dispondo-o para a coleta seletiva; afinal, além do ganho ambiental, 

você estará contribuindo na geração de renda para o sustento de várias famílias que 

vivem da reciclagem.

• Apague a luz antes de sair. Desligue a TV, o som, o computador, se não estiverem 

sendo usados.

• Não deixe a geladeira aberta por tempo maior que o necessário.

• Desligue o chuveiro enquanto se ensaboa.

• Se possível, use aparelhos elétricos fora do horário de pico (das 18h às 21h).

• Substitua as lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou circulares 

na área da cozinha, área de serviço, garagem e qualquer outro local que fique com 

as luzes acesas mais de 4 horas por dia. Uma lâmpada fluorescente de 40 Watts 

ilumina mais que uma incandescente de 150 Watts e dura dez vezes mais.

O PLANETA AGRADECE!

Ecologia e Espiritualidade - como contribuir 
com nosso planeta.
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autora espír i ta

ermance de la Jonchére dufaux nasceu 
em 1841, na cidade de Fontainebleau, 
na França. Descendente de uma tradicio-
nal e nobre família, residia em um castelo 
medieval, herança dos antepassados. 

Em 1853, Ermance começou a apresen-
tar desequilíbrios nervosos e fazer pre-
monições, levando seu pai a procurar o 
célebre médico Cléver De Maldigny que 
o informou que, aparentemente, Ermance 
estaria sofrendo uma espécie de distúr-
bio nervoso que já havia feito várias víti-
mas na América e que estava chegando à 
Europa. A doença fazia suas vítimas en-
trarem numa espécie de transe histérico 
e começarem a receber mensagens “do 
além”.

O pai levou Ermance ao encontro do Dr. 
Maldigny, que colocou um lápis em sua 
mão e pediu para ela escrever o que lhe 
fosse impulsionado. De súbito, o braço de 
Ermance “tomou vida própria” e começou 
a escrever “sozinho”, assustando Erman-
ce, que largou o lápis e não quis continuar 
a experiência. O Dr. Maldigny examinou o 
papel e confirmou seu diagnóstico. 

O Marquês de Mirvile, famoso estudioso 
do Magnetismo, soube da notícia e visi-
tou o castelo dos Dufaux com o intuito de 
examinar Ermance, que, após resistência, 
concordou em escrever.

Para o Marquês, diferentemente do Dr. 
Maligny que via o caso como uma doença, 
Ermance apenas captava as idéias e pen-
samentos presentes no ambiente, mas 
uma análise conclusiva deveria ser feita 
pela Academia de Ciências de Paris. No 
entanto, seu pai não levou o caso adiante 
e foi acostumando-se com a idéia da filha 
ser uma intermediária entre os vivos e os 
mortos e a faculdade de Ermance passou 
a ser vista como uma coisa natural e po-
sitiva.

Com frequentes contatos com São Luís, 
Ermance escreveu a autobiografia póstu-
ma do rei canonizado, intitulada “A histó-
ria de Luís IX, ditada por ele mesmo”. Em 
1854, esse texto foi publicado em livro, 
mas a Censura do Governo de Napoleão 
III proibiu sua distribuição.

Os Dufaux foram retalhados em razão da 
sua posição favorável ao neo-espiritualis-
mo (spiritualisme) e Ermance foi proibida 
de comungar. No entanto, o Imperador 
Napoleão III, curioso, solicitou a presen-
ça da Srta. Dufaux, que foi recepcionada 
no Palácio de Fontainebleau e recebeu 
uma mensagem de Napoleão Bonaparte 

Ermance Dufaux 
para o sobrinho. A men-
sagem respondia a uma 
pergunta mental de Luís 
Napoleão e seu estilo 
correspondia exatamente 
ao de Bonaparte.

Em 1855, Ermance, com 
apenas 14 anos, publica 
seu segundo livro, onde 
a vida de Joana D’Arc 
é narrada pela própria 
Joana e cujo título é “A 
história de Joana D’Arc 
ditada por ela mesma”. 

Em 18 de abril de 1857, 
a família Dufaux, leva-
da a uma recepção pela 
Madame Planemaison – 
lançamento de “O Livro 
dos Espíritos”, conheceu 
Allan Kardec. No final 
da reunião, Ermance 
recebeu uma belíssima 
mensagem de São Luís. 
Segundo o ex-rei, Erman-
ce, assim como Kardec, 
havia sido em outra encarnação uma sa-
cerdotisa druida. Os laços entre ambos 
se estreitaram e ela tornou-se a principal 
médium das reuniões domésticas de Kar-
dec.

Findando o ano de 1857, Kardec teve a 
idéia de publicar um periódico espírita e 
quis ouvir a opinião dos espíritos. Erman-
ce foi a médium escolhida e, através dela, 
um espírito deu várias e ótimas orienta-
ções ao Professor Rivail. A “Revista Es-
pírita (Revue Espírite)” foi lançada em 
janeiro de 1858. Em abril desse mesmo 
ano, o Codificador e seus médiuns funda-
ram a “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas”, sendo Ermance, juntamente 
com seu pai, uma das sócias fundadoras. 

Durante o ano de 1858, Ermance rece-
beu mais duas autobiografias mediúnicas, 
ambas de reis franceses (Luiz XI e Carlos 
III). Allan Kardec transcreveu trechos das 
“Confissões de Luís XI” na “Revista Espí-
rita” e divulgou mais três mensagens psi-
cografadas pela jovem. Allan Kardec tam-
bém noticiou a reedição de “A história de 
Joana D’Arc ditada por ela mesma”, pela 
Livraria Lendoyen de Paris.

Ermance Dufaux colaborou como mé-
dium, com Kardec, na elaboração da se-
gunda edição de “O Livro dos Espíritos”, 
de 1860, que popularizou.

Ermance continua grande colaboradora 

da Doutrina Espírita e “oferecendo-nos 
valiosos ensinamentos para melhor en-
tendimento de nosso mundo íntimo. Uti-
lizando conceitos da psicologia Junguia-
na, do Evangelho e da Doutrina Espírita, 
são construídos textos que nos ensinam 
o autoamor. Ermance assevera que nós, 
espíritas, temos dado passos importantes 
no amor ao próximo, mas nem sempre 
sabemos como cuidar de nós mesmos, 
tratando-nos com culpas, medos e outros 
sentimentos que não colaboram para nos-
sa felicidade.”

Algumas obras do espírito Ermance Du-
faux que encontram-se à disposição na 
Videobiblioteca da SBEBM para emprés-
timo e à venda na Livraria: 

• Reforma Íntima Sem Martírio

• Escutando Sentimentos

• Laços de Afeto

• Mereça ser feliz

• Unidos pelo Amor

• Lírios de Esperança

• Atitude de Amor

• Prazer de Viver

Fonte: Comentários ao livro “Escutando 
Sentimentos” contido na obra “Reforma 
Íntima Sem Martírio” pelo espírito de Er-
mance Dufaux, Editora Dufaux. E o site:
www.ermance.com.br.
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palestras

 JuLhO
:: 06 a 11 de julho
Tema da semana: A responsabilidade 
de cada um na paz mundial

• Livro dos Espíritos – Allan Kardec 
Parte Segunda - capítulo 11 e Parte 
Terceira – capítulo 5

• Plenitude - Joanna de Ângelis/Divaldo 
Pereira Franco

• Diálogo - Divaldo Pereira Franco
• Ante o vigor do Espiritismo - Espíritos 

Diversos/Raul Teixeira
• Atualidade - Vianna de Carvalho/Di-

valdo Pereira Franco
• O Consolador - Emmanuel/Francisco 

Cândido Xavier
• Revista Reformador - Mai/99, Set/01 

e Mar/02

:: 13 a 18 de julho

Tema da semana: Uso responsável do 
tempo 
• O Evangelho Segundo o Espiritismo – 
Allan Kardec - Capítulo 20 Item 2

• Livro dos Espíritos – Allan Kardec - 
Questões 674 a 682

• Alerta - Joanna de Ângelis/Divaldo 
Pereira Franco

• Leis Morais - Joanna de Ângelis/Di-
valdo Pereira Franco

Palestras de Julho e Agosto de 2009
:: 20 a 27 de julho

Tema da semana: A Terapêutica Espíri-
ta da Fluidoterapia

• A Gênese - Allan Kardec - Capítulo 14
• Fluidoterapia da FERGS
• A cura pelos fluidos segundo o Espiri-
tismo - Carlos Toledo Rizzini
• O Passe - Jacob Melo

:: 27 de julho a 01 de agosto
Tema da semana: A Lei da Libertadade

• Livro dos Espíritos – Allan Kardec - 
Parte Terceira - Capítulo 10

 AGOsTO
:: 03 a 08 de agosto
Tema da semana: Responsabilidade 
dos pais e educadores na formação da 
criança

• Rev. Reformador - Mai/94, Jun/96, 
Abr/00 e Jun/02

• Palavras de Luz - Espíritos Diversos/
Divaldo Pereira Franco

• Desafios da Educação - Camilo/Raul 
Teixeira

• O Livro dos Espíritos - Allan Kardec - 
Questões 582, 583 e 685

• O Evangelho Segundo o Espiritismo - 
Allan Kardec - Capítulo 8 - Item 4

• O Consolador - Emmanuel/Francisco 
Cândido Xavier

• Fonte Viva - Emmanuel/Francisco 
Cândido Xavier

• Ante o Vigor do Espiritismo - Espíritos 
Diversos/Raul Teixeira

:: 10 a 15 de agosto
Tema da semana: Escutando os senti-
mentos - Ermance Dufaux

• Obras de Ermance Dufaux : “Escutan-
do os sentimentos”,”Laços de Afeto”, 
“Reforma Íntima”.

:: 17 a 22 de agosto 
Tema da semana: O Céu e o Inferno

• O Céu e o Inferno - Allan Kardec

:: 24 a 29 de agosto
Tema da semana:  
Bezerra de Menezes -  seu legado de 
amor ecaridade

• Bezerra de Menezes - O médico dos 
pobres

• Reformador - Jan/02, Ago/02, Abr/00, 
Dez/99, Ago/93, Dez/93 e Nov/92

• Grandes espíritas do Brasil - Zêus 
Wantuil

• Grandes vultos do Espiritismo - Paulo 
S. Godoy

educação mediúnica

Educação Mediúnica: Calendário 2009
2009 ATiViDADEs mês

DiAs

4a feira 5a feira 6a feira sábado

1O sEmEsTRE

Período de reingresso ex-alunos para cursar  2º 
semestre 2009

Julho

08 à 22 09 à 23 10 à 24 11 à 25

Período de matricula para novos ingressos para 
cursar 2º semestre 2009

25 à 31

Encerramento das aulas da EM 1º Semestre 2009 22 23 24 25

2O sEmEsTRE

Início das aulas - Regular e Integração 2º Sem/09
Agosto

05 06 07 08

Última data para ingresso p/ cursar 2º sem/2009 26 27 28 29

Período de reingresso ex-alunos
 para cursar 1º semestre 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
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DIFERENTES  
MOMENTOS DE VIDA

pais gestantes

parte 2

rápidas

A IMPORTÂNCIA DA MÃE NA CONCEPÇÃO

Por mais que façamos esforços neste sentido, não dá para imaginar a importância da 
responsabilidade de uma mulher no momento da concepção. A partir deste instante, 
seu ventre se converte em uma caixa de ressonância, onde cada situação em que 
viva funcionará como um eco do passado para o ser que ela abriga. Esse eco poderá 
despertar, reativar e reforçar ou suavizar e neutralizar as recordações traumáticas de 
suas experiências anteriores.

Pela existência da presença do espírito, o feto tem uma extraordinária sensibilidade 
para receber e registrar as mais íntimas sensações de sua mãe. Pode perceber os 
estados afetivos mais sutis e mais complexos como a ambivalência e a ambiguidade 
e consequentemente ser atingido na área emocional. É conveniente lembrar que a 
partir do momento da concepção, a cada emoção, a cada situação difícil ou marcante 
em que a mãe se envolva, despertará, no espírito reencarnado, a lembrança de uma 
situação anterior similar. Serão reativadas as memórias do passado e pode ocorrer o 
mais grave, se suas vidas anteriores foram trágicas, esse Espírito poderá não querer 
nascer.

Caso os pais, por alguma razão, pensarem em abortá-lo - mesmo que não o façam - 
ele sentirá a ameaça da morte e recordará alguma experiência anterior.

Talvez, os pais de hoje, o tivessem abortado em vidas anteriores, e ele pensará que o 
querem matar novamente. Desespera-se por estar encurralado, sem a mínima chance 
de escapar desse momento angustiante e doloroso. Perguntar-se-á. “Como posso fu-
gir de um útero? Se posso, será que devo?”. Percebe, então, que a única chance que 
tem é aquietar-se e ficar a mercê da vontade de seus pais, dizendo-se: “Farei tudo o 
que me pedirem, contanto que não me firam”.

A partir desta decisão, nada afetará mais a mãe que a relação com seu companhei-
ro, uma vez que suas consequências emocionais são vividas pelo feto como suas 
próprias. 

Caso a mãe seja rejeitada por seu companheiro ou por sua família, o espírito reencar-
nante também se sentirá rejeitado. Pode até mesmo pensar que se ele não estivesse 
ali isso não ocorreria. O sentimento de rejeição traz consigo o desespero e a incerteza 
de não saber o que fazer e para onde ir. Dessa rejeição fetal poderá ter origem à 
sensação de algumas pessoas de não encontrarem nunca um lugar para si, ou de 
ter sempre o desejo de partir, ou de fugir do compromisso ao menor contratempo. O 
espírito traz suas impressões do passado e, uma vez unido ao feto, o universo que o 
rodeia se mescla da cor desse passado e se inter-relaciona com as cores das emoções 
da mãe.

O espírito, no ventre materno, tem dificuldade para saber o que é seu e o que é da 
mãe no nível das emoções. A mãe, em contrapartida, tem dificuldade de distinguir o 
que é seu e o que é do reencarnante, no que consiste aos desejos que sente durante 
o período da gravidez. 

De acordo com o tipo de espírito reencarnante que a mãe engravida, diferentemente 
será a simbiose psíquica entre ambos. Essa simbiose varia de mãe para mãe e gera 
modificações variadas nas áreas psicofísicas emocionais. A mãe passa a ter sensa-
ções que antes não sentia. Preferências na alimentação e desejos inusitados. Essas 
são reabsorções fluídicas que o cérebro decodifica na matéria como um desejo de 
comer algo estranho. É importante esclarecer-se que, o dito popular, “se a mãe não 
comer o bebê vai nascer com defeito” não é verdadeiro. No lazer, manifesta novos 
prazeres. Deseja ir a locais que antes não lhe chamavam a atenção. Evita violência 
em todos os níveis. Sonhadora, a mãe sente-se mais alegre e feliz. Renasce, de-
sabrocha como uma flor e remoça com a troca energética do reencarnante. Sonha 
com crianças, é mais carinhosa com elas, ouve-as com mais atenção, vê-as de modo 
diverso, por que em todas elas vê seu próprio bebê.

No entanto, quando o reencarnante tiver flashes de suas vidas passadas com essa 
mãe ou com o pai, tudo o que o bebê pensa ou sente, a mãe sentirá também.

Em muitos casos, gera na mãe insegurança, medo, aversão ao marido, enjôos, triste-
za, melancolia e até mesmo aborto sem nenhuma causa aparente. 

Por que isso acontece? Por que os pais, e, particularmente a mãe, passa a ficar 

Oficina de leitura e escrita 
A oficina está aberta a todas as pessoas 
de todas as idades, que querem continuar 
seus estudos no desenvolvimento das 
habilidades de ler, interpretar e escrever 
textos. Venha conhecer o trabalho da 
oficina, nas terças-feiras, das 14h às 17h, 
no 3º andar desta Casa, sala 305.
De 21 a 28 de julho, a oficina estará de 
férias e retornará suas atividades em 04 
de agosto.
“Espíritas, amai-vos e instruí-vos!”

Venha fazer parte do Coral 
• Educação Musical;
• Música e Espiritismo;
• Expressão Cênica e Corporal.
Participe de duas oficinas experimentais e 
faça sua inscrição (vagas limitadas).
Oficinas dias 25/07/2009 e  01/08/2009, 
das 14h30 às 16h30, no Auditório II, do 
Prédio 667. Não há teste de seleção.
ensaios: Sábados das 14h30 às 16h30

Dependentes Químicos
Novo horário do Grupo de Apoio aos 
Dependentes Químicos, na 2ª feira 13h30 
às 15h salas 308/309.

Apoio à Família 
Nova sala APOIO À FAMÍLIA, nas  
5ªs feiras, 20h às 21h – Sala multiuso 2.

Oficina do Evangelho
O Setor de Assuntos da Família lembra 
aos interessados em aprofundar seus 
conhecimentos sobre O Evangelho Segundo 
o Espiritismo que está em andamento a 
OFICINA DO EVANGELHO.
De uma forma dinâmica de discussão e 
reflexão, foi criado esse espaço de estudo 
e, consequentemente, difusão para prática 
do evangelho. Esse trabalho consiste em 
encontros semanais sob a coordenação de 
voluntários que realizaram o referente curso 
junto a Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul (FERGS).
O público para a oficina consiste em alunos, 
estagiários e facilitadores do ESDE, EADE e 
Assuntos da Família.
Os encontros realizam-se aos sábados, das 
11h às 12h30min, na sala 667 (térreo do 
Auditório II).

Agenda do Bazar
:: JuLhO
04/07 e 18/07 - sábado
08/07 e 29/07 - quarta-feira

:: AGOsTO
01/08 e 15/08 - sábado
05/08 e 26/08 - quarta-feira
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num grau mais elevado de consciência e as 
trocas fluídicas poderão gerar os desconfortos, 
uma vez que as vivências das encarnações 
anteriores, registradas nos arquivos energéti-
cos do espírito, são fontes geradoras de ondas 
que exercem influências sobre a gestante. Até 
mesmo a intensidade destes desconfortos, às 
vezes, está relacionada aos diferentes níveis 
de evolução do bebê e da mãe. 

Também há casos em que a mãe fica mais sen-
sível, mais chorona a tudo e a todos. Uma pa-
lavra mais firme e ela desaba, quando antes da 
gravidez não dava importância. Às vezes, ela 
chega até mesmo à depressão, por influência 
do reencarnante, ou não. Cada caso é um caso 
a ser estudado e tratado individualmente. 

Entretanto, pode-se afirmar que, em muitos 
momentos, mãe e feto funcionam como um só 
espírito durante a gravidez, tal é a influência 
de um sobre o outro, uma vez que funcionam 
via campos vibracionais. É importante, pois, 
que a mãe tenha experiências saudáveis e po-
sitivas durante a gravidez.

O que vem a ser o campo vibracional? De que 
forma ocorre? Tudo o que existe no Universo 
é energia, logo, tudo tem seu campo eletro-
magnético e funciona através de ondas, cur-
tas, médias e longas, assim como uma estação 
de rádio ou de TV. O ser humano também é 
energia e o seu campo vibracional é conhecido 
como aura, campo eletromagnético ou psicos-
fera. A ressonância ocorre através dos campos 
vibratórios que se encontram intimamente li-
gados; o da mãe com o do bebê. É uma cone-
xão de onda quântica de tal forma intensa e 
profunda que desencadeia uma comunicação 
telepática entre as mentes, mesmo que a mãe 
não tenha consciência desse fato. É justamen-
te esta conexão tão particular que dificulta ao 
feto a discriminação do que é dele e do que 
é da mãe. A mãe e o filho estão conectados 
entre si, ainda que muitas mães não perce-
bam os pensamentos do bebê, até por que não 
pensam nele. Podem estar seguros de que o 
bebê sabe perfeitamente o que se passa nos 
pensamentos e nas emoções de sua mãe, bem 
como pode ler os pensamentos de seu pai e de 
outras pessoas que o cercam.

A presença ou ausência de seu pai é nitida-
mente percebida pelo bebê. Caso o pai espere 
um filho homem e o bebê é uma mulher, esse 
espírito pode tomar decisões, ainda no útero, 
que condicionarão toda a sua vida. 

Assim, como o feto tem uma sensibilidade ex-
trema para gravar as emoções da mãe, assim 
também, suas reações podem ser desmesu-
radas. Diante da rejeição, da agressão ou da 
indiferença dos pais pode reagir com impotên-
cia, culpa, pânico, ódio, rancor ou desejos de 
vingança e até mesmo matar. Esses sentimen-
tos podem, por amor, manterem-se escondi-
dos no subconsciente para surgirem, no adul-
to, sob a forma de rancor, temor ou rejeição 
inexplicável em relação aos pais e ao mundo. 

Algumas depressões são provenientes dessas 
emoções do período da vida fetal. Muitos pa-
drões de conduta são adotados pelo homem 
em sua etapa fetal quando sua capacidade de 
discriminação é limitada, enquanto as reações 
emocionais são exacerbadas.

No entanto não se deve generalizar, nem to-
dos os padrões de conduta foram programados 
no período da vida fetal. A grande maioria das 
decisões que, mais tarde, o homem toma é o 
resultado do uso do livre-arbítrio de forma be-
néfica e construtiva, ou negativo e destrutivo 
para si e para os que o rodeiam.

Trabalhando-se de modo vigilante e conscien-
temente, no dia-a-dia, a pessoa pode discri-
minar as sensações que não lhe pertencem e 
desprogramar-se de suas próprias decisões, 
anteriormente tomadas.

O momento do nascimento é o momento cul-
minante do período fetal. O trauma está pro-
fundamente entrelaçado com vidas passadas 
e com a experiência da vida intrauterina. Para 
a grande maioria das pessoas, o nascimento 
é uma situação traumática, porém isso não 
significa que não haja nascimentos pacíficos 
e tranquilos.

Imaginem uma pessoa que em vida anterior 
morreu enforcado e que agora se vê com o cor-
dão umbilical enroscado em seu pescoço. Ela 
revive aquelas emoções desagradáveis nova-
mente.Em outra situação a pessoa foi tortura-
da na Idade Média e, agora, o médico tem que 
usar o fórceps para que possa nascer. Em cada 
uma dessas situações, no momento do nasci-
mento, o bebê experimentará, por analogia, a 
agonia da morte anterior. Emoções essas que, 
se reativadas, se instalarão na vida presente, 
originando conflitos emocionais até mesmo 
desordens orgânicas. Muito além das contin-
gências médicas existe uma atitude definida 
no novo ser em cada nascimento.

Importante salientar que, mesmo após a análi-
se dos casos expostos, ainda assim, a mãe tem 
o poder de liberar o bebê dos traumas de vidas 
passadas.  Uma mãe consciente pode sanar 
as feridas deixadas pelos traumas e neutrali-
zar ou minimizar a influência de suas emoções 
durante a vida fetal.

Um obstetra preparado e conhecedor do dra-
ma do ser que está para reencarnar poderá 
ajudá-lo para que o nascimento seja um re-
nascimento e não uma luta para sobreviver. 
Para que esses fatos possam acontecer mais 
frequentemente há que se colocar alguns pon-
tos deste novo saber.

1 - A consciência do novo ser existe antes de 
sua concepção;
2 - Esse ser já vem com sua história e tem uma 
personalidade bem definida;
3 - Traz consigo as impressões emocionais de 
suas existências anteriores;
4 - Essas impressões são reativadas por inci-
dentes que ocorrem na vida fetal e no momen-
to do nascimento.

5 - O feto percebe os estados afetivos mais su-
tis e mais complexos da mãe e suas reações;
6 - As emoções da mãe são profundamente 
gravadas em seu psiquismo e suas consequ-
ências se farão sentir durante sua vida, no 
dia-a-dia;
7 - O recém nascido chega a esse mundo com 
uma história que inclui vidas passadas, experi-
ências no útero e o trauma de nascimento.

OPORTUNIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARGA 
DE VIDAS PASSADAS.

Nada chega impoluto e santo nesta vida, a me-
nos que se trate de um enviado do céu. Todos 
trazem sua história e com ela arrasta a carga 
mais ou menos pesada do passado. E a reen-
carnação, tem o objetivo da liberação dessa 
carga. É uma oportunidade de harmonizar o 
que ficou desarmonizado. Cada um traz sua 
missão, seu propósito e seu trabalho indivi-
dual. Grande parte do trabalho consiste em 
limpar nosso prontuário cósmico, esvaziando 
a mochila da alma.

Enquanto o espírito não se libera dessa car-
ga, não pode evoluir em paz, isto é, alcançar 
a plenitude. Esse contato extrafísico com o 
objetivo de harmonizar  a relação entre pai, 
mãe, reencarnante e outros familiares, poderá 
começar a acontecer antes da fase biológico-
fetal, propriamente dita. A partir do momento, 
em que o reencarnante ficar ciente de sua pre-
paração perispiritual, no Ministério do Auxílio, 
no Departamento de Reencarnações, enquanto 
Genética Espiritual, ele poderá retirar do pe-
rispírito as marcas de desavenças originadas 
dos desentendimentos do passado, com os fu-
turos familiares, auxiliado pelos construtores 
espirituais. 

Juntos programam visitas, tanto no plano ter-
restre, quando os familiares espirituais vem à 
Terra, quando os  dessa Terra são levados pe-
rispiritualmente à espiritualidade para os en-
contros de ajustes entre todos os implicados, 
para que se encontrem, se reconheçam falhos 
e humildes, se perdoem, para se aceitarem 
como familiares, em nova experiência física, 
em processo de reajuste e resgate. Através 
de visitas constantes tanto no Orbe terrestre 
quanto no mundo espiritual. Basta querer con-
tatar com a espiritualidade superior.

Este é um dos objetivos dos encontros sema-
nais de Apoio aos Pais Gestantes ou candida-
tos a gestantes, que a Sociedade Bezerra de 
Menezes oferece à comunidade.   

Somos uma centelha divina e como tal a Deus 
retornaremos, uma vez que a vida é circular, 
eis a esperança. Da origem, emergimos; a ela 
retornamos, é a certeza.

Helena Carolina Zamprogna - Coordenadora do 
Grupo de Apoio aos Pais Gestantes. 
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evangelização

Aniversário da 

Encontro de Pais e Evangelizadores

Evangelização
Comemoramos, no dia 23 de maio, o 61º aniversário da 

Evangelização. O grupo reunido: evangelizandos, familiares, 

evangelizadores e a direção da Casa, representada por seu 

presidente, Sr. Lorenzo Neves, num clima de muita alegria 

e afeto, confraternizaram por mais um ano de aprendizado. 

Crianças e jovens participaram das apresentações de teatro, 

música, brincadeiras e prece para expressar seu contenta-

mento pelo convívio. A comemoração do grupo de domingo 

foi uma atividade diferenciada. Os pais montaram cartazes 

dizendo o que esperam da Evangelização para seus filhos 

e fizeram a apresentação destes trabalhos. Estamos felizes 

com o desenvolvimento da Evangelização e parabenizamos a 

família Bezerra de Menezes pelo aniversário.

Nos dias 05 e 06 de junho, aconteceu o “Encontro de Pais e Evangelizadores” com 
a proposta de esclarecer e detalhar o trabalho que é desenvolvido com os nossos 
evangelizandos.
Destacamos a importância desse evento, pois oportuniza uma maior aproximação e 
integração entre os responsáveis diretos pela educação moral e cristã de crianças e 
adolescentes.
Aproveitamos para agradecer a participação e a colaboração de todos nesse momen-
to tão especial de “Nossa Evangelização”.

RETIFICAÇÃO – A Sra. Cecília 

Rocha não compareceu ao EEE 

conforme foi divulgado no Men-

sageiro 28. 

Pedimos desculpas pela falha.
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CIEDE - Ciclo Introdutório de Estu-
do da Doutrina Espírita

ESDE - Estudo Siste-
matizado da Doutrina 
Espírita - informações

estudo da doutr ina

Em substituição ao antigo Minicurso, o 

CIEDE visa levar aos interessados o co-

nhecimento básico sobre temas funda-

mentais para entendimento da Doutrina 

Espírita. Elucida temas como desen-

carne, perispírito, livre-arbítrio, plano 

espiritual, céu e inferno, mediunidade, 

espírito e corpo, Kardec e suas obras, 

centro espírita e ainda outros.

É composto por 12 encontros que ocor-

rem uma vez por semana, o que leva um 

total de três meses de estudo. Durante 

90 minutos, o tema é exposto através 

de exposição-dialogada, com espaço 

para perguntas e esclarecimentos sobre 

o estudo.

O CIEDE também é pré-requisito para 

quem quiser realizar o Estudo Sistema-

tizado da Doutrina Espírita - ESDE, sal-

vo para quem já tenha feito o minicurso 

anteriormente.

Se o interessado perder o dia da inscri-

ção, poderá se inscrever durante a vigên-

cia do CIEDE, todavia só poderá partici-

par do ESDE com 100% de frequência 

nos encontros do CIEDE. Se houver a 

perda de um encontro, poderá assistir 

ao mesmo tema em outro dia que cor-

responda ao tema estudado, desde que 

haja vaga na sala.

Serão aceitas novas inscrições a partir 

da 1ª aula até a 10ª. As inscrições serão 

realizadas no local, horário e dia dos es-

tudos, no Auditório 2 – Prédio 667 – É 

importante chegar com antecedência.

No 2º semestre de 2009, o CIEDE terá 

início dia 24/08, segunda-feira à noite, 

das 19h30 às 21h; dia 26/08 - quarta 

à tarde, das 16h30 às 18h e 29/08 - 

sábado pela manhã, em dois horários, 

das 08h30 às 10h e 10h30 às 12h. Não 

será permitida a entrada em sala, após 

o inicio da aula, se houver sido feita a 

Prece inicial, e nem a saída antes do 

horário de encerramento. Para realizar 

o CIEDE, não é obrigatório ser sócio da 

nossa Casa.  

O conhecimento é libertador já nos 

lembrava Kardec, portanto o CIEDE 

pode também ser recomendado como 

um eficaz tratamento para aqueles que 

procuram entender o porquê de certos 

acontecimentos em suas vidas.  Assim, 

oportunizamos ao público assistido rea-

lizar uma autoanálise, talvez mudando o 

padrão de comportamento e servindo de 

profilaxia a futuros aprendizados através 

da dor.

Mais informações na sala 310, nos ho-

rários do Setor do ESDE e CIEDE.

INSCRIÇõES PARA O CIEDE
LOCAL: Auditório 2

03/08 (2a feira) das 19h30 às 21h

05/08 (4a feira) das 16h30 às 18h

08/08 (sábado) das 09h às 12h

esde e ciede - Horários da secretaria 
- sala 310

• 2ª feira à tarde, das 15h às 18h
• 2ª feira à noite, das 18h30 às 21h
• 4ª feira à tarde, das 15h às 18h
• Sábado de manhã, das 8h às 12h15

esde - 2° semestre de 2009 – inscri-
ções G1 (Grupo 1) - local: auditório 2

A inscrição deverá ser feita especifica-
mente em seu horário de escolha:
• 2ª feira à tarde 

dia 06/07, das 16h15 às 17h45
• 2ª feira à noite 

dia 06/07, das 19h30 às 21h
• 4ª feira à tarde 

dia 08/07, das 16h15 às 17h45
• Sábado de manhã 

dia 11/07, das 9h30 às 11h

esde - 2º semestre de 2009 - início das 
aulas

• 2ª feira à tarde: 27/07/2009 das 
16h15 às 17h45 (todos os Grupos)

• 2ª feira à noite: 27/07/2009
- Grupos 1, 2  e  EADE: 19h30 às 21h
- Grupos 3 ao 6: 

- 1º horário das 18h50 às 20h
- 2º horário das 20h20 às 21h30

• 4ª feira à tarde: 29/07/2009 das16h15 
às 17h45 (todos os Grupos)

• Sábado pela manhã: 01/08/2009
- Grupos 1 e 2: 

- 1º horário das 8h30 às 10h
- 2º horário das 10h30 às 12h

- Grupos 3 ao 6 e EADE: 9h30 às 11h

ESDE

Meu faMiliar é uM dependente 
quíMico! e agora?
palestrante nazareno feitosa
federação espírita do distrito federal (fedf). expositor espírita 
internacional, assessor de comunicação da fedf

entrada: 1kg de alimento não-perecível

local: Auditório 1
dataS: Sábado 25/07 à tarde, das 14h30 às 16h30
Sábado 25/07 à noite, das 19h45 às 20h30 (Palestra)
Domingo 26/07 de manhã, das 09h às 11h30
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psicografias

:: ilumine consciÊncias! ao terminar de ler este PeriÓdico, oFereça-o À outra Pessoa! ::

Caros Obreiros,
Nosso abraço terno e restaurador!

Eis a tarefa de restauração e eis as dádi-
vas que o Alto vos oportuniza!

Ainda não atingistes a extensão e o valor 
desta tarefa que chega até vós. Deste dia 
de estudo e renovação que vos é dire-
cionado.

Este dia é programado com intenso cari-
nho e sob a égide de Amigos que contam 
com a vossa real percepção do que che-
ga até vós. É através deste trabalho que 
este Lar é sustentado, e contamos com 
vossa percepção mais aguçada.

A cada dia programado são tomadas me-
didas precisas na espiritualidade para 
que o estudo atinja vossas reais neces-
sidades.

Estamos nos propondo, com profundo 
cuidado, para vos trazer as sementes 
amigas que irão germinar na terra que 
aramos com imenso cuidado. Estamos 
nos propondo, junto a este Lar, a abraçar 
todo aquele compromisso físico que diga 
respeito a salutares renovações.

Deixamos convosco as decisões que só 
dizem respeito a vós. Somos apenas o 
sustentáculo.

Compreendam,se, amem-se... Ameni-
zem vossas palavras e deixem fluir o ver-
dadeiro sentido de vossos compromissos 
frente à espiritualidade.

Lucidez e discernimento! Amigos

Jesus amado! Doce irmão, mestre dos 

mestres, fonte de equilíbrio, justiça, 

saúde, força e amor. Sê bem-vindo!

Emocionados estamos todos nesta tarde, 

neste encontro fraterno de encarnados e 

desencarnados, trabalhadores que somos 

desta Seara abençoada que se rejubila 

pela efeméride que auspiciosamente co-

memora: 92 anos.

92 anos de laboriosa e profícua ativida-

de, cuja nota é a caridade, o bem e o 

socorro ao próximo. O auxílio espiritual 

e, também, material aos necessitados.

Querido mestre Jesus, eis-nos aqui gra-

tos pela tua constante benção, pela luz 

maravilhosa que de ti emana, atingindo 

a todos quantos te procuram. A chama 

do ideal, da fraternidade, da operosida-

de, do labor profícuo, continua manten-

do acesa em nossos corações.

Permite que nossas mãos e nossos cora-

ções se entrelacem, para que possamos, 

no exercício de nossas tarefas, sermos re-

almente solidários e amorosos, afastando 

o cancro do egoísmo e do orgulho.

Obrigado Jesus, hoje e sempre, por tanto 

que espalhas de luz e paz. Que teu amor 

esteja sempre conosco!

Não se perturbe o teu coração, se não 

consegues dar tudo o que gostarias. Se 

não consegues doar todo o potencial de 

que foste agraciado.

Se o irmão do caminho exige tua presen-

ça e o teu concurso a todo o momento do 

teu viver, assiste-o com paciência, com 

humildade, considerando que te fora 

dado outrora oportunidade de servir, de 

amar, mas recusaste, maravilhado com 

os prazeres efêmeros da Terra.

Confia e tenhas a certeza de que o míni-

mo ofertado com amor cobre todo o ouro 

que foi dado por ostentação.

Não te melindres, não te magoes. Cum-

pre o teu papel de espírita e cristão na 

certeza de que a cada um segundo as 

suas obras. Conquista a paz com os teus 

esforços, abnegação e boa vontade, tua 

sinceridade e teu sentimento mais subli-

me: o perdão. Paz

Viver o Evangelho muitas vezes não é 

nada fácil.

Vivemos num mundo de várias moradas, 

de grandes desigualdades e contradi-

ções. Se não há ainda, por julgamento 

íntimo, a possibilidade de vivenciar de-

finitivamente, lutemos em pensamento, 

em vibração.

Vibremos no bem. Plantemos o amor 

com a humildade do exemplo e não com 

o orgulho dos gestos e palavras.

Viver o Evangelho não é apresentar à so-

ciedade algo, e sim pregar a nós mesmos 

e a outrem os ensinamentos de Jesus, 

nosso guia.

Vivam com a luz do Evangelho em todos 

os dias de suas vidas. Oração de coração 

faz bem a nossa alma e aos nossos do 

caminho.

Viva sempre o Evangelho!

Esta casa constitui-se numa ilha de PAZ, 

numa ilha de LUZ.

Deve crescer, deve aumentar, deve mul-

tiplicar-se, porque se faz necessário. 

Porque assim há de ser.

Sua luz se torna mais brilhante, seu 

amor se espalha indiscriminadamente, 

sua energia bondosa cresce e ultrapassa 

toda a cidade.

Sob essa luz, sob essa energia se abri-

gam milhões de almas aflitas, tão caren-

tes, tão sedentas, tão sofridas. Abenço-

ada Casa de Bezerra de Menezes: forte, 

amiga, serena, feliz.

Muito gratos estamos todos nós que fo-

mos aqui abençoados e socorridos nesta 

ilha de luz. Muito obrigado e até breve!

Casa Bezerra de Menezes! Casa de Amor! 

Casa de Luz! Te agradeço e agradecerei 

sempre.

Aqui fui recebido quando a miséria to-

mava conta e o ódio me encarcerava a 

alma.

Aqui estudei, aqui me tratei, aqui cresci 

e agora aqui trabalho em agradecimento 

constante.

Louvado sejas oh! querido vô Bezerra. 

Foi teu abraço, foi teu acolhimento, foi 

tua ternura que demoveu de minha alma 

o véu escuro das minhas dores. Hoje 

aqui chego, deixando meu testemunho 

de eterno agradecimento.


