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“Cada criança que nasce 
traz consigo a mensagem 
de que Deus jamais perdeu 
sua confiança no homem” 
(Tagore).

Como é a linguagem de quem chega 
ao planeta terra para se fazer entender 
com o novo mundo que o aguarda? Ele, 
recém-nascido, fala? De que forma? 
Precisa nascer chorando? Certamente 
que não, mas se não o faz, recebe uma 
palmada para que manifeste o seu des-
conforto com a agressividade, caracte-
rística do mundo de provas e expiações. 
No terceiro milênio, é necessário que o 
nascimento de um bebê seja desta for-
ma?
Segundo informações espirituais, conti-

das na Gênese, a terra está em fase de transição e tudo nela, em termos de movimentos 
e de teorias também. A teoria da palmada no recém-nascido mostrou-se desnecessária, 
portanto, em desuso. 
Segundo Frederik Leboyer e seus seguidores, o ser humano pode e deve nascer sorrin-
do, logo, não precisa da palmada para evidenciar os sinais do choro, contudo, ele se 
comunica à maneira dele, uma vez que existem diferentes linguagens no processo de 
comunicação. Nascer sorrindo e falando é uma delas.
Na expressão ‘nascer falando’, não se está afirmando que o recém-nascido faz uso da pa-
lavra. Os bebês assim como as aves e as baleiasse comunicam sem as palavras, através 
de outros sons. O exemplo que Leboyer apresenta é uma circunstância de comunicação 
visual, sem palavras. 
Alguém engole algo quente, queimando a boca. Essa pessoa salta, pula de um pé para 
o outro, agita as mãos, sacode-as como se fosse possível minimizar o calor, vira os olhos 
lacrimosos, faz caretas e às vezes cospe. 
Lendo a atitude visual dessa pessoa, deduz-se que ela tenha dito: - queimei a boca. 
Embora ela não tenha pronunciado uma só palavra, ela se comunicou, através da lingua-
gem visual. Fez uso da metade do cérebro físico não racional, a parte cerebral onde se 
encontram a linguagem dos sentimentos, a visual e das artes em geral, que se contrapõe 
à outra metade que é a da linguagem racional. 
Comparando o nascimento do bebê com a circunstância da queimadura, o gole quente 
e desajeitado, não passa de uma brincadeira. Vejamos o que ocorre com  o reencarnante 
nascituro.
A fronte trágica, olhos fechados, por causa da grande luminosidade, sobrancelhas ergui-
das e tensas, a boca grita e o pulmão se expande, a cabeça se vira e tenta escapar do 
aperto do canal de parto, as mãos estendidas imploram e logo em seguida vão à cabeça 
num gesto de calamidade. Os pés empurram furiosamente as pernas que tentam prote-
ger o ventre. Espasmos, sobressaltos e temores.
Todo o seu corpo grita e se manifesta “ – Não me toquem”. Ao mesmo tempo suplica” 
– Me ajudem, me ajudem” .
Mesmo que a linguagem seja contraditória, porque pede ajuda sem que o toquem, essa 
cena é a afirmação de que o bebê fala, se comunica como pode, de acordo com o nível de 
linguagem que possui naquele momento. A linguagem do choro, ou do sorriso da vitória 

Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes | março/abril 2010 | no 32 | ano VI

A comunicação do recém-nascido
de ter conseguido chegar.
Quem o escuta? Quem o entende? Todos e 
ninguém. Ele sabe, por isso, não desiste, 
eis o mistério da vida. O recém-nascido 
fala, se comunica? Sim, mas nós é que te-
mos dificuldades de o escutar e entender.
Quando o médico sorri, após o parto, surge 
a dúvida. Será que é pelo nascimento da 
criança, ou porque é o seu primeiro parto e 
foi bem sucedido? Não cabe o julgamento, 
mas é melhor sorrir do que dramatizar.
O bebê é exposto para que todos o vejam. 
Pai, mãe e demais familiares, médicos, 
enfermeiros contemplam, quase o adoram 
e partilham da  alegria radiante e da feli-
cidade e contentamento em todos os co-
rações. 
O bebê estará feliz? Poderá estar, se foi 
preparado para a vinda, ou não. Pode-
rá estar inacreditavelmente desesperado 
diante de tanta luminosidade ferindo seus 
olhos, de tantos sons desconhecidos, de 
cabeça para baixo e levando uma palmada 
para que expanda o pulmão, apertam-lhe 
os pés e o picam para o teste do pezinho, 
pesam, medem, colocam cânulas para as-
pirar resíduos do parto. A limpeza interna 
está pronta, mas ainda falta o banho e a 
colocação de roupas, ritual anteriormente 
desnecessário, por que o líquido amnióti-
co era a sua vestimenta. 
Se assim é a sua chegada, no mínimo,  
deve pensar: - A isso chamam de vida boa? 
É ficar para conferir. Sim, amados pais, 
bebê recém-nascido já pensa há bastante 
tempo, desde bem antes de reencarnar.
Em verdade, esses procedimentos devem 
ser feitos, porém antes deles, e do corte do 
cordão umbilical, o bebê deve ir para o colo 
da mãe para identificar e sentir seu cheiro; 
lamber o  dedo que tem o sabor do colos-
to do seio da mãe, facilitando a sucção do 
mamilo; para saber que está entre amigos e 
que pelo menos uma pessoa, dentre tantos 
estranhos, ele reconhece: - a mãe. 

Queridos pais, se quiserem que seu 
bebê nasça sorrindo, preparem-se antes 
de o terem concebido. A chance existe, 
venha conferir nesta Sociedade, sala 205, 
terças-feiras, às 14 horas e às 20 horas; 
quintas-feiras às 20 horas.

BIBLIOGRAFIA: LEBOYER, Frederick. Nascer Sorrindo.  São Paulo, ed. Brasiliense, 1996. GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, 
ed. Objetiva,1995. Coordenadora do Setor de Pais Gestantes: Helena Carolina Zamprogna
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RichaRd Simonetti
Richard Simonetti é de Bauru, Estado 

de São Paulo. Nasceu em 10 de outubro 
de 1935. É filho de Francisco Simonetti 
e Adélia M. Simonetti. Casado com Tânia 
Regina M. S. Simonetti, tem quatro filhos: 
Graziela, Alexandre, Carolina e Giovana

Participa do movimento espírita desde 
1957, quando se integrou no Centro Es-
pírita “Amor e Caridade”, que desenvolve 
largo trabalho no campo doutrinário de as-
sistência e promoção social.

Articulou o movimento inicial de ins-
talação dos Clubes do Livro Espírita, que 
prestam relevantes serviços de divulgação 
em dezenas de cidades.

É colaborador assíduo de jornais e re-
vistas espíritas, notadamente “O Reforma-
dor”, “O Clarim” e “Folha Espírita”.

Funcionário aposentado do Banco do 
Brasil, Richard percorre todos os Estados 
brasileiros e alguns países em palestras de 
divulgação da Doutrina Espírita.

Quando em entrevista, Simonetti relata 
o seguinte:

“...Quanto a mim, funcionário aposen-
tado do Banco do Brasil, sou presidente do 
Centro Espírita Amor e Caridade, de Bau-
ru, entidade que realiza amplo trabalho 
de divulgação da Doutrina e exercício da 
filantropia, com perto de 800 voluntários e 
atendimento de perto de 25.000 carentes, 
anualmente. Nas horas vagas tenho me de-
dicado à literatura espírita, com 37 livros 
publicados, dentro os quais destacaria os 
estudos sobre o Livro dos Espíritos, em 
cinco volumes, e sobre o Evangelho, em 
seis volumes, um trocar em miúdos dessas 
obras fundamentais. Recentemente foi pu-
blicado meu livro Mediunidade, tudo o que 

você precisa saber, e atualmente os prepa-
rativos para o lançamento do livro Abaixo 
a Depressão!.”

BIBLIOGRAFIA

Coleção Vida de Jesus
• Paz na Terra
• Lavanta-te
• Tua fé te salvou
• Não peques mais
• Setenta vezes sete
• Antes que o galo cante

O sermão da montanha
• A voz do monte
• O céu ao nosso alcance

Coleção estudando o Livro dos Espíritos
• A Presença de Deus
• Quem tem medo dos espíritos?
• Viver em Plenitude
• A constituição divina
• Um jeito de ser feliz
• Bem-aventurados os aflitos

Temas da atualidade
• Temas de hoje, problemas de sempre
• A força das ideias
• Tempo de despertar
• Espiritismo, uma nova era
• Reencarnação, tudo que você precisa saber
• Mediunidade, tudo que você precisa saber
• Quem tem medo da morte?
• Vencendo a morte e a obcessão

Auto-ajuda
• Quem tem medo da obcessão?
• Fugindo da prisão
• O destino em suas mãos
• Para viver a grande mensagem

• Rindo e refletindo com Chico Xavier
• Rindo e refletindo com Chico Xavier 2
• Uma razão para viver
• Para rir e refletir
• Abaixo a depressão
• Em busca do homem novo
• Suicídio, tudo que você precisa saber
• Rindo e refletindo com a história

Histórias e crônicas
• Atravessando a rua
• Endereço certo
• Encontros e desencontros
• Luzes no caminho
• Histórias que trazem felicidade
• O clamor das almas

Outros
• Não pise na bola
• O vaso de porcelana
• Mudança de rumo

Mais informações no site:
www.richardsimonetti.com.br

coRaL 
Venha participar do CORAL! Educação 

musical, música, espiritismo e expressão 

corporal.Estão abertas as inscrições de 

01 de fevereiro a 05 de março, via internet 

(mande uma mensagem solicitando 

informações ao e-mail: coral@sbebm.org.

br). Quem não tiver acesso à internet, 

pode comparecer no dia 06 de março, 

das 14h30 às 16h30, no Auditório II do 

prédio 667. VAGAS LIMITADAS!

aLFaBetiZaÇÃo
Venha fazer parte de trabalhos manuais 

criativos e de desenvolver a escrita, a ora-

lidade e a interpretação de texto na Ofici-

na de Leitura e Escrita, sala 305, 3º andar, 

da Sociedade,  todas as terças-feiras, das 

14h às 17h. Inscrições para novos alunos 

a partir de 02/03, das 14h às 17h, na Sala 

305. As aulas reiniciarão no dia 09/03 

(terça-feira), das 14h às 17h.

“ESPÍRITAS, AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS!”

CONVITE - PROFESSOR VOLUNTÁRIO
A coordenação da Oficina de Leitura e Es-
crita convida os interessados, com forma-
ção na área Pedagógica e na Licenciatura, 
a ser professor-voluntário. Venha conversar 
com a equipe nas terças-feiras, das 14h às 
17h, sala 305, da sociedade.

eSPeRanto
• Inscrições, ao público em geral, a par-
tir do dia 23/02, na Secretaria da Casa. 
• Início dia 11/03, das 16h30 às 17h30, 
nas Salas Multiuso 1 e 2.
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palestras

agenda 2010

de R$19,00 poR apenas R$15,00

• Informações importantes sobre horários de funcionamento e atividades da Casa
• Temas espíritas na aberturas dos meses
• Produzida em papel reciclado em defesa de nosso meio-ambiente
• Venda na livraria da Sociedade por valor promocional

 MARÇO

:: 01 a 06 de março
Não vim destruir a Lei
• Livro dos Espíritos 3ª  parte - Cap. 1, 
• A Gênese. - Cap. XVIII
• Obras Póstumas, 119
• A educação segundo o Espiritismo
• A constituição divina
• Espírito de Verdade, 29 e  50
• Opinião Espírita, 23

:: 08 a 13 de março
Mulher, protagonista da própria vida
•  Livro dos Espíritos questões 201,  

202 e de 817 à 822
• Revista Espírita Jun/1867 - 168
• O problema do Ser, do Destino  

e da Dor, 178
• Reencarnação e Vida, 70
• Vida e Sexo, 9
• Luz no Lar, 112

:: 15 a 20 de março
Da Evangelização da Infância e da 
Juventude

•  Educadores do Coração
• A arte moral de educar os filhos
• Família: Frente e Verso
• Um desafio chamado família – Volu-

mes I e II
• Constelação Familiar

Palestras de março e abril de 2010
:: 22 a 27 de Março
Autor Espírita – Richard Simonetti
•  A constituição divina
• Um jeito de ser feliz
• Encontros e desencontros
• Pisando na bola
• Clamor das almas
• Levanta-te
• Setenta vezes sete

 ABRIL
:: 29 de março a 03 de abril
Chico Xavier, 100 anos e desencarna-
ção de Allan Kardec
• Lindos casos de Chico Xavier
• Lições de sabedoria
• Chico e Emmanuel
• Entendendo o Espiritismo
• Pinga Fogo
• Para entender Allan Kardec
• Obras Póstumas

:: 05 a 10 de abril
Meu reino não é deste mundo
•  O Evangelho Segundo o Espiritismo 

– Cap. II – Meu reino não é deste 
mundo

• Livro dos Espíritos – questão 1018
• Lampadário Espírita, 87
• Nascer e renascer, 59 e 75
• Contos deste e doutra vida, 54
• Espírito e Vida, 86

• Religião dos espíritos, 220
• Emmanuel, 89

:: 12 a 17 de abril 
Espiritismo – 153 anos de verdade e luz
• O que é Espiritismo?
• Princípios básicos
• Evolução moral e intelectual
• A lei de causa e efeito
• O perispírito e o fluido universal
• Obras básicas
• Allan Kardec – O codificador

:: 19 a 24 de abril
Basta a Fé?
•  Estudos espíritas 113,121
• Livro da esperança, 168, 171
• Vinha de luz, 91, 197
• O espírito da verdade, 215
• Segue-Me, 127
• O Consolador, 120,154,199
• Fé, 78

:: 26 de abril a 01 de maio
A existência de Deus
• LE – Lv.1 Cap. I q. 1 à 9 e 14 à 16
• Gênese, Cap. II, itens 1 à 7
• Na seara do Mestre
• Nas pegadas do Mestre
• O consolador, perg. 18
• Obras Póstumas, 1ª parte
• Idéias e ilustrações, 138
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Gestão 2010/2011 - SBeBm
gestão 2010/2011

3º CONGRESSO  ESPÍRITA  BRASILEIRO 
Tema: Chico Xavier - Mediunidade e 
Caridade com Jesus e Kardec
Data: de 16 à 18 de Abril de 2010
Local: Centro de Convenções "Ulysses 
Guimarães" em Brasília - DF

6º CONGRESSO  ESPÍRITA  MUNDIAL
Data: Outubro de 2010
Local : Valência - Espanha

Outras informações na FERGS.

CONSELhO DE ADMINISTRAçãO
presidencia@sbebm.org.br

• Diretora presidente do conselho de 
administração: Léa Bos Duarte

• Vice-diretor presidente do conselho de 
administração: Guilherme Eichner

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
administrativo@sbebm.org.br

• Diretor – João Aires Proença Ferreira
• Vice-diretor – João Semarino da Rosa

SETORES/COORDENAçõES
Recepção - recepcao@sbebm.org.br
Coord.: Marcio Maciel Benites
Vice: Loraci da Silva Ribeiro

Assistência Social
assistencia@sbebm.org.br
Coord.: Marli Machado Silveira
Vice: Harrieth M. S. Ribeiro

Patrimônio - patrimonio@sbebm.org.br
Coord.: João Aires Proença Ferreira
Vice: Lorenzo Rebuelta Neves

Livraria - livraria@sbebm.org.br
Coord.: João Semarino da Rosa 
Vice: Eliane Svoboda

Tesouraria - tesouraria@sbebm.org.br
Coord.: Juareis dos Santos Ramos
2º tesoureiro: Mariza Rodrigues

Secretaria -  secretaria@sbebm.org.br
Coord.: Andrea Cristina da Silva

Comunicação 
comunicacao@sbebm.org.br
Coord.: John Félix Franzen
Vice: Tamy Yasue

DEPARTAMENTO  CULTURAL
cultural@sbebm.org.br

• Diretora – Maria Sueli Gonçalves Pereira
• Vice-diretora – Deborah R. V. Almeida

SETORES/COORDENAçõES
Video-biblioteca 
biblioteca@sbebm.org.br
Coord.: Eliana Bellini Pinto
Vice: Angela Luisa Eyng

Promoções – promo@sbebm.org.br
Coord.: Deborah R. Vecchio Almeida
Vice – Marta Silva Neves

Estudo do Esperanto 
esperanto@sbebm.org.br
Coord.: Aunadete T. N. Machado
Vice: Edy Soares Jensen
Coral - coral@sbebm.org.br
Coord.: Sílvia Bassani Ramos
Vice: João Rubens Santos Mano Júnior

Alfabetização de adultos  
alfabetizacao@sbebm.org.br

Coord.: Berenice Feistauer Coan
Vice: Nilza Terezinha da Cunha

DEPARTAMENTO  DE  ATENDIMENTOS
atendimentos@sbebm.org.br

• Diretora – Maria Regina Sperb Silveira
• Vice-diretora – Eloisa M. S. Ramanzini

SETORES/COORDENAçõES
Atendimento Externo
atendimentoexterno@sbebm.org.br
Coord.: Eunice Beck Sperotto
Vice: Maria Ignez de Oliveira Krieger

Fluidoterapia - fluido@sbebm.org.br
Coord.: Virgínia Parreira Haag
Vice: América Flores Driemeyer

Atendimento Especializado 
atendimentopresente@sbebm.org.br
Coord.: Dalva Ignês Marson
Vice: Diná Soares Dias

Apoio aos Pais Gestantes 
pais_gestantes@sbebm.org.br
Coord.: Helena Carolina Zamprogna
Vice: Vera Regina Yang

Apoio Espiritual à Dependentes Químicos 
dependentes@sbebm.org.br
Coord.: Loiva Lunardini
Vice: Evelise Motta dos Santos

DEPARTAMENTO  DE  EDUCAçãO  
ESPÍRITA  
educacaoespirita@sbebm.org.br

• Diretora – Lucia Inês M. Schonhorst
• Vice-diretora – Vera Lúcia G. Rodrigues

SETORES/COORDENAçõES
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
sistematizado@sbebm.org.br
Coord.: Vera Lúcia Gonçalves Rodrigues
Vice: Rosângela Parmigiani da Silva

Evangelização
evangelizacao@sbebm.org.br 
Coord.: Inês Terezinha S. F. do Rego
Vice: Carlos Alberto Schwochow

Divulgação e Difusão Doutrinária
difusao@sbebm.org.br
Coord.: Maria Elisabeth Ko Freitag
Vice: Eny Peinado Viñolo

Assuntos da Família
assuntosdafamilia@sbebm.org.br 
Coord.: Elisabeth  Schuck
Vice: Maria Inês Baptista Reis

DEPARTAMENTO  ESPIRITUAL
espiritual@sbebm.org.br

• Diretora – Maria Zaliana de M. Samarani
• Vice-diretora – Maria Magda F. Wagner

SETORES/COORDENAçõES

Educação Mediúnica
edmediunica@sbebm.org.br
Coord.: Elisabeth Leite Rimolo
Vice: Vera Rosane T. Vaz Herfensteller

Atendimento Fraterno - af@sbebm.org.br
Coord.: Léia Lindalva Dias
Vice: Euclides Agostinho Menegotto

Sessões Mediúnicas 
sessoes_mediunicas@sbebm.org.br 
Coord.: Lorena Meirelles Borba
Vice: Maria Magda Fernandes Wagner

Orientação Mediúnica Espiritual
orientacao@sbebm.org.br 
Coord.: Carola Brunhilde Straetz
Vice: Stelamaris Caropreso Calovi

Preces e Irradiações 
preces@sbebm.org.br 
Coord.: Rubens Regis Rubert
Vice: Ana Maria Marques          

OUTROS E-MAILS DA SBEBM

• LIBRAS: 
libras@sbebm.org.br

• SERVIçO DE APOIO AO VOLUNTÁRIO: 
sav@sbebm.org.br  

• GESTãO SÓCIO AMBIENTAL:  
ambiental@sbebm.org.br    

• APOIO E VALORIZAçãO À VIDA:  
avv@sbebm.org.br

• APOIO ESPECIALIZADO PRESENTE: 
apoioesppresente@sbebm.org.br  

• APOIO ESPECIALIZADO À DISTÂNCIA: 
apoioespdistancia@sbebm.org.br  

• ARTE MEDIÚNICA 
artemediunica@sbebm.org.br 

• BOA IDADE 
boaidade@sbebm.org.br 

• APOIO A FAMÍLIA 
artemediunica@sbebm.org.br

• EVANGELhO NO LAR 
artemediunica@sbebm.org.br

• CONSELhO  DELIBERATIVO:  
deliberativo@sbebm.org.br

• CONSELhO  FISCAL 
fiscal@sbebm.org.br
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rápidasestudo da doutr ina

Boa idade
A BOA IDADE está de férias e só 
retorna em 10/03/2010, na Sala 
Multiuso 1.

evangelização
Evangelização Espírita da Infância e 
da Juventude (de 03 a 21 anos)

Início das aulas de Evangelização: 
Março de 2010

Sábado: 06/03/2010 
Horário: 14h ás 16h

Domingo: 07/03/2010 
Horário: 9h30 às 11h30

Inscrições: Sala 310 – No horário da 
Evangelização

educação mediúnica
DATA DE INÍCIO DO  
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010
Quarta-feira - 03/03/2010 
Horário - das 19h30 às 21h.

Quinta-feira -  04/03/2010,  
Horário - das 14h45 às 16h15.

Sexta-feira - 05/03/2010,  
Horário - das 19h30 às 21h.

Sábado -  06/03/2010 
Horário - das 17h às 18h30.

Gestão ambiental
INTERCÂMBIO COM MOVIMENTO 
ESPÍRITA DOS ESTADOS UNIDOS

A Sociedade Bezerra de Menezes com-
partilhou a experiência de gestão socio-
ambiental com os centros espíritas dos 
Estados Unidos, no intuito de incentivar 
e fortalecer a mobilização ecologia e es-
piritismo, além dos princípios de unifi-
cação do movimento espírita. A recep-
tividade e o retorno a essa iniciativa foi 
muito positiva, como ilustra a mensagem 
abaixo, de Elza D´Agosto, New Jersey.

Olá, 
Você nos enviou um email maravilhoso e 
parabéns pelo seu inglês que é excelen-
te. Nós estamos muito interessados sim, 
na realidade, todos os anos nós promo-
vemos o mês da ecologia aqui no nosso 
centro. O grupo de jovens encena uma 
peça de teatro sobre o meio ambiente e, 
apesar de ser amador, é maravilhoso. 
Você enviou este email para Mara Bran-
dão e ela não fala inglês, mas eu vou 
conversar com ela. 
Eu faço parte da diretoria do Conselho 
Espírita dos Estados Unidos, e sou a 
vice-presidente do Grupo Espírita Amor 
e luz  (Spiritist Group Love and Light). 
Sim, nós temos muito interesse neste 
assunto. 
Atenciosamente
Elza D’Agosto

Quer estudar a 
doutrina?

eSde - 1o semestre 2010
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O ciede - Ciclo Introdutório de Estudo da Doutrina 
Espírita - é o primeiro passo na sua caminhada!

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.

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.

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
INSCRIçõES: Local - auditório 2
22/03 (2ª feira - noite), das 18h30 às 20h
24/03 (4ª feira - tarde), das 15h30 às 17h
27/03 (Sábado - manhã), das 09h às 11h

INÍCIO DAS AULAS: Local - auditório 2
2a feira (noite) - 12/04 das 19h30 às 21h
4a feira (tarde) - 14/04 das 16h30 às 18h
Sábado (manhã) - 17/04 - das 8h30 às 
10h e 10h30 às 12h

PÚBLICO-ALVO: Interessados e par-
ticipantes que necessitam recuperar 
conteúdos (faltas).

INÍCIO DAS AULAS
Segunda-feira - 01/03/2010
• Tarde - 16h15 às 17h45  

(todos os Grupos)
• Grupos 1, 2, 3  e EADE: 19h30 às 21h
• Grupos 4, 5 e 6: 1º horário  

das 18h50 às 20h
• Grupos 4, 5 e 6: 2º horário 

das 20h20 às 21h30

Quarta-feira - 03/03/2010
• Tarde - 16h15 às 17h45  

(todos os Grupos)

Sábado - 06/03/2010
• Grupos 1, 2, 3: 1º horário,  

das 8h30 às 10h
• 2º horário, das 10h30 às 12h
• Grupos 4, 5,6 e EADE,  

das 9h30 às 11h

SETOR ESDE - (CIEDE e EADE)
Horário da Secretaria (sala 310), a partir 
de 01/03/2010:
Segunda-feira à tarde:15h às 18h
Segunda-feira à noite:18h30 às 21h
Quarta-feira à tarde:15h às 18h
Sábado de manhã: 08h às 12h15
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gestão ambiental

A águA E O homem
A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, com objetivo de alertar a 
comunidade nas relações do homem com o Meio Ambiente, idealizou o Projeto 
PLANETA ÁGUA, uma sequência de matérias sobre a relação Água/Terra/homem. 
A primeira matéria, intitulada A ÁGUA NO PLANETA TERRA, foi apresentada 
na edição nº 30 do mensageiro, enquanto a segunda, A ÁGUA E O hOMEM,  na 
edição nº31.  Nesta edição, nº 32, apresentamos a terceira e última matéria do 
projeto, intitulada O USO CORRETO DA ÁGUA. 

PLANETA ÁGUA - PARTE III  -  f inal

O que podemos fazer diariamente para diminuirmos nossa demanda pessoal por água, ge-
rando menos esgoto e diminuindo o impacto sobre a natureza? Esse é o assunto abordado 
nesta edição do Mensageiro.

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA
A água é indispensável a todas as formas de vida. Sem ela, os vegetais e animais não existi-
riam. As plantas precisam de água para germinar, crescer, florir e dar frutos. O homem dificil-
mente sobrevive por mais de 10 dias sem beber água.
Por se tratar de um recurso finito, á água requer cuidados especiais nos seus principais usos, 
seja na utilização doméstica, nos processos industriais e na geração de alimentos (agricultura 
e pecuária). Só o Homem degrada o Meio Ambiente e só ele pode recuperá-lo.
A cada um de nós cabe o compromisso do consumo correto e consciente, buscando a redu-
ção do consumo de água nas diversas atividades de uso do homem, assumindo as responsa-
bilidades em relação aos efluentes gerados.

USO DOMÉSTICO:
Estamos tão acostumados à facilidade da disponibilidade de água que nem nos damos con-
ta de como realizamos seu consumo e descarte. É simples abrir uma torneira e ver a água 
correndo, mas com um pouco de conhecimento, interesse e mudanças de hábitos, podemos 
consumir de forma mais responsável, gerando economia de consumo (volume e $) com con-
sequente redução no volume de efluente a ser descartado. 
As proporções do consumo residencial variam muito entre regiões, países, classes sociais, 
enfim, de residência para residência. Mas de uma maneira geral temos:
• Vaso Sanitário = 30%
• Chuveiros = 30%
• Pias/Torneiras = 5%
• Cozinha = 15%
• Lavar Roupas = 15%
• Jardins / Pisos / Carros = 5%

O QUE PODEMOS FAZER NO DIA-A-DIA PARA POUPAR ÁGUA, GERAR MENOS ESGOTO E 
POLUIR MENOS?
Vaso Sanitário: Opte por sistemas de descarga inteligentes. Existem disponíveis no mercado 
descargas que regulam a quantidade de água liberada, com consumo reduzido, e válvulas 
duplas com diferentes volumes para os diferentes tipos de uso (mais quantidade de água 
para resíduos sólidos e  menos, para resíduos líquidos). A economia gira em torno de 5 litros 
por descarga, ou mais, o que equivale a uma economia mensal em torno de 2.400 litros 
(família de 4 pessoas). Evite a utilização do vaso sanitário como recipiente de lixo. Restos 
de comida, papéis e cigarros devem ser depositados na lixeira, evitando que esses resíduos 
venham a parar nos nossos rios e riachos. 

Banho: Tome banho de chuveiro. Um banho de banheira consome até 4 vezes mais água. 
Uma ducha rápida de chuveiro (5 min.), desligando a água para se ensaboar, economiza 
de 50 a 80 litros de água por banho. Com essas ações, uma família de 4 pessoas pode 
economizar mais de 6mil litros de água por mês. Quando hospedado em hotéis, o hóspede 
recebe orientações quanto a optar por não lavar diariamente as toalhas e lençóis. Faça a 
opção correta.

Pias e Torneiras: O maior consumo de água em pias e torneiras ocorre quando escovamos os 
dentes e fazemos a barba. Escovar os dentes com a torneira aberta gera um consumo de 4 a 
8 litros de água. Se você apenas molhar a escova e fechar a torneira abrindo-a, novamente. 
para a limpeza final, o consumo será próximo de ½ litro.
Fazer a barba em 5 minutos com a torneira aberta gera um consumo entre 8 e 12 litros de 
água. Colocando um tampão no ralo, o consumo total cai para 2 litros.
Cada pessoa pode, portanto, economizar, diariamente,  em média, 10 litros de água, que, 
para uma residência com 4 pessoas, equivale a uma economia mensal de aproximadamente 
1,2mil litros.

Cozinha: Lavar a louça com a torneira aberta, 
durante 15 minutos, gera um consumo médio 
de 150 litros de água por refeição (família de 
4 pessoas). Algumas ações práticas podem re-
duzir esse consumo para 50 litros:
1. Limpe os restos dos pratos e panelas 
com uma escova e jogue no lixo. 
2. Tampe a cuba e coloque água até a 
metade, para ensaboar toda louça. 
3. Abra a torneira pela metade para enxa-
guar. 

Lavar Roupas: O consumo médio para lavado-
ras com capacidade de 5 Kg de roupas é de 
135 litros de água por lavagem. Só utilize a 
máquina quando estiver com sua capacida-
de total, escolhendo sempre os programas de 
lavagem mais adequados para cada caso. Ao 
seguir esses procedimentos, você pode eco-
nomizar pelo menos uma lavagem por sema-
na, o que equivale a 540 litros por mês.
Lavando a roupa em tanque com torneira 
meio aberta por 15 minutos, gasta-se em 
média 250 litros para os mesmos 5 kg de 
roupas. Se colocar o tampo no ralo do tanque 
e deixar a roupa de molho com sabão para 
depois enxaguar, economiza-se, pelo menos, 
100 litros por lavagem, o que equivale a 
mais de 800 litros de economia mensal.

Irrigação de Jardins + Limpeza de Pisos + La-
var Carros: Embora sejam os menores volu-
mes no consumo residencial, algumas ações 
podem ser realizadas visando economia.
Regar as plantas cedo da manha ou á noite 
evita a evaporação de grande quantidade da 
água irrigada.
Para limpeza de pisos, evite empurrar a 
sujeira com a força da água da mangueira. 
Varra sempre antes e lave depois.
Evite também lavar o carro com a mangueira 
ligada. Utilizar balde com sabão pode gerar 
economia de 500 litros por lavagem.

Reuso de efluente: Normalmente a palavra 
reuso está associada a tratamentos e tecno-
logias caras, o que em geral é proibitivo para 
o âmbito doméstico. Mas uma pequena ação 
praticamente sem custos pode ser realiza-
da nas residências, gerando reuso de água 
e economia de sabão. Basta colocar algum 
tipo de reservatório (uma lata de lixo plásti-
ca grande, por exemplo, ao lado da máquina 
de lavar, e reservar a água com sabão, elimi-
nada após cada lavagem. Esta água poderá 
ser utilizada na limpeza de pátios e carros, 
economizando além da água, sabão.

Captação de Água da Chuva: Embora aparen-
temente simples e amplamente divulgado, 
não é aconselhada a captação de água da 
chuva sem os devidos cuidados. A água da 
chuva antes de ser captada lavou dos telha-
dos as fezes de pássaros e roedores e car-
regou partículas como areia, galhos e pó. 
Os procedimentos e técnicas para a correta 
captação e tratamento de água da chuva 
estão descritos na ABNT NBR 15527, uma 
norma da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. Em geral, as águas da chuva são 
captadas e, após passarem por filtros (dis-
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poníveis no mercado) para retirada de impu-
rezas em suspensão, são cloradas visando à 
eliminação de microorganismos patogênicos 
causadores de doenças, para posteriormente 
serem armazenadas em reservatórios veda-
dos contra entrada de insetos e luz do sol. 
Essas águas assim tratadas e armazenadas 
estão aptas à irrigação, vaso sanitário, lavar 
pisos e carros,mas não ao consumo huma-
no (chuveiro, pias e beber), que  devem ser 
submetidas a outros tipos de tratamento. 
Para tanto, sugere-se a contratação de em-
presas ou profissionais ligados à captação e 
tratamento de águas.

Poluir menos: No momento em que estamos 
consumindo menos água em nossas resi-
dências, estamos automaticamente geran-
do menos esgoto e poluindo menos o meio 
ambiente. Mas outras ações podem ser rea-
lizadas. O mais importante é entendermos 
que somos os responsáveis pelo esgoto ou 
efluente que geramos. Assim, é importante 
saber para onde ele está sendo enviado. Se 
existe a rede de esgoto passando em frente 
a nossa residência, devemos evitar dispor o 
mesmo em fossas e sumidouros. No caso 
da não disponibilidade da rede pública de 
esgoto, nossa preocupação deve ser com a 
correta construção do sistema. O sistema 
composto por fossa séptica, caixa de gor-
dura, filtro anaeróbico e sumidouro, é uma 
alternativa razoável para a redução da polui-
ção do solo, do lençol freático, dos córregos 
e rios, e, por consequência, do mar. O corre-
to dimensionamento do sistema envolve di-
versas variáveis. Todas as informações estão 
disponíveis nas normas NBR 7229 e 13969 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).

A Poluição das águas por óleo de cozinha: Um 
litro de óleo contamina cerca de um milhão 
de litros de água, suficientes para o consu-
mo de uma pessoa por 14 anos. Esse óleo 
poderia ser usado como matéria-prima para 
biodiesel, sabão, tintas, entre outros. Para 
tanto, basta reservar o óleo gerado na sua 
residência em uma garrafa de plástico bem 
fechada e entregar mensalmente (ou em pe-
ríodos maiores, dependendo de seu consu-
mo) nos locais de coleta no seu município. 
Infelizmente, nem todos os municípios ofe-
recem o serviço. O DMLU – Departamento 
Municipal de Limpeza Urbana, da Prefeitura 
de Porto Alegre, lançou em 2007 um pro-
jeto de reciclagem de óleo de fritura, com 
24 postos de coleta do produto. Hoje, já são 
136 postos que encaminham o produto para 
reciclagem (no site do DMLU, consta o en-
dereço dos postos de coleta).

Controle de Vazamentos: de forma simples, 
aconselha-se à contratação de um técnico 
para avaliação dos vazamentos em sua resi-
dência. Após realizada a verificação e sana-
dos os problemas, o alerta será dado sempre 
que o consumo médio se modifique sem um 
motivo justo. O acompanhamento do consu-
mo pode ser feito na própria conta da con-

cessionária pública. O investimento realizado na contratação do técnico é normalmente bem 
inferior ao valor pago a mais na sua conta, relativo á água desperdiçada.

Avaliação Final: A soma de pequenas ações diárias, resultantes de mudanças de hábitos, 
pode levar uma família de quatro pessoas a gerar, anualmente, uma economia em torno de 
200.000 litros de água, e, consequentemente, de efluentes (esgoto) jogados na natureza. 
Estamos falando de dois milhões de litros em 10 anos, em apenas uma família. 

Essa é uma grande diferença que cada um de nós pode fazer em relação ao meio ambiente 
e a preservação das águas.  

USO INDUSTRIAL 
Até poucas décadas atrás, eram poucas as leis que regiam sobre o tratamento e a disposição 
de efluentes industriais líquidos na natureza. Hoje, embora possamos dizer que temos leis 
bem mais rígidas sobre o assunto, o cumprimento por parte das indústrias, carece de fiscali-
zação. Todos lembramos das recentes catástrofes ocorridas principalmente no Rio dos Sinos 
na região de São Leopoldo.
As indústrias são grandes consumidoras de água, sendo comum o consumo de 1 a 5 milhões 
de litros de água por mês em indústrias dos segmentos de tintas, metal mecânica, metalur-
gia, curtumes, entre outros. Para aqueles que não têm um plano de gerenciamento correto 
de economia das águas, aconselha-se à contratação de empresas ou profissionais especiali-
zados na Gestão Hídrica, ou desenvolver profissional para seu quadro de funcionários. Com 
volumes elevados, o correto gerenciamento das águas se faz necessário com o objetivo de 
reduzir consumos, gerar menos efluentes, tratar corretamente esses efluentes para posterior 
descarga sem riscos na natureza ou de preferência realizar o reuso dos mesmos. 
Ações de conscientização dos funcionários e campanhas de redução de consumo humano 
bem como utilizar dicas descritas no item anterior (uso doméstico) podem também levar a 
grandes economias, principalmente nas empresas com 100 funcionários ou mais.
Como consequência, o empresário irá colher além do prazer da consciência limpa e dever 
social cumprido, a eliminação dos riscos de pesadas multas, economia de água, de energia, 
um conhecimento maior dos seus processos e custos, além da publicidade positiva.

USO NA AGRICULTURA
O uso da água na agricultura, no Brasil, equivale a quatro vezes ou mais o uso residencial e 
industrial (o consumo residencial e industrial no Brasil se equivalem). Por mais que a ativi-
dade agrícola irrigada seja altamente tecnificada no Brasil, muito ainda pode ser melhorado. 
O investimento em soluções para a redução do consumo de água na agricultura, mantendo-
se a produtividade, é um dos pontos principais dessa luta. Além disso, a orientação sobre 
boas práticas agrícolas é fundamental.

USO NA PECUÁRIA
A pecuária e avicultura moderna tornaram-se importantes fontes de poluição das águas. De-
jetos, substâncias químicas componentes das rações, sangue e pedaços de vísceras, vindos 
dos matadouros, bem como detergentes utilizados na lavagem de estábulos e aviários são 
lançados nos lagos, riachos e rios sem tratamento, poluindo as águas superficiais e sub-
terrâneas. Esse caso deve ser tratado na mesma linha das indústrias. Maior fiscalização e 
cumprimento das leis, e um estudo de Gestão Hídrica para garantir o correto tratamento das 
águas e reuso de efluentes nos processos produtivos.

O QUE CABE A CADA UM DE NÓS?
Consumir menos:  Temos que nos reeducar em relação ao consumo de água, passando a 
usufruir desse precioso bem de forma mais inteligente. Vale lembrar a estimativa apresen-
tada em relatório da ONU, onde indica que, até 2025, 2/3 da população mundial sofrerá os 
efeitos da escassez de água.

Poluir Menos: Cada um é responsável pelo esgoto que produz, sendo assim, é preciso garantir 
o correto descarte desse, seja na rede pública ou na natureza (sumidouros).

Fiscalizar: Cabe a todos nós exigir das concessionárias públicas água de qualidade e trata-
mento de esgoto, bem como o trabalho de fiscalizar e conscientizar vizinhos e amigos sobre 
a importância do tema e a responsabilidade de cada um.

Responsabilidade: Cabe aos governantes de todo mundo e de nosso país ações preventivas 
e corretivas visando à qualidade dos abastecimentos públicos, à reeducação da população 
quanto à correta forma de consumo e à disposição dos resíduos líquidos, à urgente amplia-
ção e qualificação dos sistemas de tratamento de esgotos e a uma política de gerenciamento 
dos recursos hídricos. 

A cada um de nós, cidadãos, cabe, também, à responsabilidade do voto, elegendo parlamen-
tares realmente comprometidos com as questões do Meio Ambiente.

Rodrigo Rosa Cruz – Geólogo e voluntário do grupo de gestão sócio ambiental da SBEBM.
Mais informações: ambiental@sbebm.org.br
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psicografias

:: ILUMINE CONSCIÊNCIAS! AO TERMINAR DE LER ESTE PERIÓDICO, OFEREÇA-O À OUTRA PESSOA! ::

Humildade, pequena palavra que 
gentilmente suprime letras até na 
pronúncia em respeito à sua magni-
tude.

Humildade não é roupa que cobre o
corpo, a sandália que protege os pés. 
É comportamento que exige perseve-
rança, equilíbrio, paz interior e reco-
lhimento.
Nenhum trabalho na Seara do Pai é
insignificante e, em todos, temos a 
possibilidade da educação e fortale-
cimento da mais incipiente fagulha 
da Humildade.
Qualquer tempo será tempo de co-
meçar o trabalho que acompanhará 
os passos daquele que, com humil-
dade, colocar-se no mundo ao exer-
cício incondicional do amor.
Fortalece tua fé.

Abranda o olhar rígido sobre as fra-
quezas de teu irmão.
Adoça as palavras com aqueles que 
te põem à prova.
Sossega o coração dos aflitos que te 
procuram.
Vivencia com tolerância as provas 
que são o caminho para tua regene-
ração.
Tudo vai ser melhor! Muita fé!

Amados Filhos.
Amai-vos e Instruí-vos, eis as pala-
vras do Mestre.
Atentemos para o Amor em primeiro 
lugar, a Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmo.
Jesus na sua imensa sabedoria nos 
presenteou com os exemplos de 
amor. Ele não escolheu a quem
fazer o bem. E quanto ao Instruí-vos, 
que o Evangelho seja a tua direção, 

que as Obras Básicas sejam leituras
constantes a pautar as diretrizes do 
conhecimento.
Muito é dito, cabe ao Trabalhador 
prestimoso analisar e filtrar, buscan-
do sempre a Verdade.
O equilíbrio, sobretudo nas tarefas 
mediúnicas, requer disciplina, co-
nhecimento, elevação moral, abne-
gação e discernimento.
Cônscios das responsabilidades de 
labutar na Seara, cumpre o Media-
neiro tarefa ofertada pelo Pai para 
seu Servir.
Agradecidos pelo amparo, reconhe-
cidos pelo conhecimento iluminador 
do Espiritismo, sigam os Tarefeiros 
a contemplar a evolução deste Orbe, 
sendo co-partícipes neste momento.
Que todos estejam em Paz!
Amigos Espirituais

Na paz, reside o ser que traz a mente 
tranquila.

No amor, reside o ser que traz no co-
ração a compaixão e a caridade.

Na luz, reside o ser que segue os en-
sinamentos de Jesus.

Amados irmãos!
A reforma é interior! Ela caminha com 
o ritmo compassado do coração...

Ela é transformação, renovação, 
propósitos vitalícios, porque vem de 
dentro...

As atitudes verdadeiras, conscien-
tes, projetam o Espírito, elevando-o 
ao Criador...

Portanto, observemos com delicado 
carinho os procedimentos com o pró-
ximo, através da palavra que pode fe-
rir e do silêncio que fala bem alto...

A disciplina é constante! O AMOR é 
VERDADEIRO! A atenção é precisa!

Porque Jesus de Nazaré habita em 
todos nós... Reflitam! A reflexão é 
salutar!

Luz e Paz

Existem atitudes de outrora que já 
não te cabem. Observa teu falar e 
teu proceder e seleciona o que de 
melhor tiveres, expurgando o que já 
fez parte do teu viver, mas que hoje 
não é mais permitido.
Teu saber te impele à renovação, ao 
aperfeiçoamento, e o que em ou-
tras eras praticavas já não te cabem 
mais.

Pai de Amor e Bondade!
Perdoa nossos atos de insensatez, 
diante de nossos irmãos que caem 
no erro, para não julgarmos antes 
de estender mãos amigas em auxílio 
fraterno.
Nossas mãos são dádivas que rece-
bemos para aplacar a dor e o egoís-
mo e não para gestos de repressão.
Temos recebido muito em nossas 
mãos e não repassado, o que se 
transforma em egoísmo que pesa.
As fontes da vida são inesgotáveis 
em recursos, que devem ser direcio-
nados por nós aos mais necessita-
dos. Recursos físicos e morais que 
podem ser úteis àqueles que têm 
menos que nós.
Sigam confiantes, mas atentos, na 
Seara que o Pai lhes oferece.
Ofertem o pão da vida. O pão do Evan-
gelho precisa  ser ofertado, digerido e  
dinamizado. Essa energia moral refaz 
e restabelece para a Vida.
Paz e Bondade!


