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Trabalhar, estudar, cuidar da casa, 
da família, viajar... a rotina preenche 
boa parte dos nossos dias, semanas, 
meses. E muitas vezes, envolvidos em 
nossos afazeres diários, pouco tempo 
sobra para pensarmos em nossos ir-
mãos necessitados. Pouco tempo so-
bra para praticar a caridade.

Existem muitas formas de colocarmos 
em prática este ensinamento de nos-
so divino mestre Jesus: socorrer aos 
necessitados, levar esperança aos 
tristes, amparar aos enfermos e alíviar 
aos sofredores são algumas delas. O 
simples gesto de distribuir sorrisos e 
ser gentil pode mudar um dia ruim de 
muita gente. 

Hoje falaremos de uma das formas 
da caridade: a doação. Na Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Me-
nezes, desenvolvemos uma série de 
trabalhos na área de assistência social 
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Doar
um gesto de amor e caridade
“Fora da caridade não há salvação.” - O Evangelho Segundo o Espiritismo - Cap. XV

e espiritual, onde são atendidos creches, asilos e outros estabelecimentos com 
pessoas que necessitam de amparo.

Esse trabalho é realizado pelos trabalhadores voluntários do Setor de Assistência 
Social que faz parte do Departamento Administrativo de nossa Casa. Todos os 
dias os trabalhadores recolhem, organizam e distribuem as doações que chegam 
à SBEBM. 

As roupas e os alimentos são separados, catalogados e contabilizados para serem 
enviados a mais de vinte entidades que, mensalmente, são beneficiadas. Algu-
mas roupas e bichinhos de pelúcias são lavados, bonecas recebem novas roupas, 
tudo feito com muito carinho por voluntários. Também recebemos tecidos, que 
são transformados em roupas pelas mãos de dedicadas costureiras que, além da 
confecção, fazem o conserto das peças que precisam de reparos.

No grupo de tricot, as voluntárias se reúnem semanalmente, confeccionando en-
xovais para nossos irmãozinhos que reencarnam em condições financeiras menos 
favoráveis. Também fazem parte desses enxovais outros artigos infantis, como 
fraldas, sabonetes, mamadeiras. Tudo é bem-vindo e preparado com muito amor 
para os bebês que estão chegando.

A campanha para a arrecadação de alimentos, roupas e lã para o tricot é perma-
nente, e as principais necessidades do Setor de Assistência Social estão listados 
no quadro de doações localizado no Auditório I ou no site www.sbebm.org.br.

Se você quiser colaborar conosco nessa iniciativa, todo alimento não perecível 
será bem-vindo, assim como, roupas, artigos de higiene pessoal, calçados, brin-
quedos, lã, calça plástica, fraldas e pano para fraldas.

Você, que faz parte dos grupos de estudo da Casa como ESDE, Evangelização e 
Educação Mediúnica, estimule sua turma a participar da Campanha do Quilo. 

As doações, mesmo que modestas, fazem a diferença na vida de muitas pessoas. 
Seu gesto de amor vai auxiliar a muitos que tanto precisam.

Entregue sua doação no estacionamento em frente à Sociedade, Av. Nova 
York, 667.

“E dele temos este mandamento: que quem ama 
a Deus, ame também a seu irmão.” João. (I JOÃO, 4:21.)



02

autor espír i ta

l ivro espír i ta

Francisco Do 
espírito santo neto

cuiDaDos com o livro

Nascido em Catanduva, SP, filho de An-
tônio do Espírito Santo e Zenaide Her-
nandes do Espírito Santo.

É formado em Administração de Empre-
sas, com formação completa em Progra-
mação Neurolinguística.

Há mais de 25 anos fundou a Sociedade 
Espírita Boa Nova. Ainda hoje, dirige to-
das as atividades que a integram como 
a Creche Boa Nova, que abriga 135 
crianças, o Lar Esperança, que atende a 
12 senhoras carentes em regime de in-
ternato, ao posto médico-odontológico, 
além de ações voltadas ao atendimento 
sócio-cultural e ao grupo de mães e ges-

tantes, bem como a Boa Nova - editora e 
distribuidora de livros espíritas.

Trabalha ativamente na divulgação do 
Espiritismo, não apenas através da es-
crita mas também com a realização de 
palestras em todo o Brasil e também no 
exterior.

Os seus livros atingiram a margem de, 
aproximadamente, um milhão de exem-
plares vendidos - desde o seu primeiro 
lançamento editorial: o livro Renovando 
Atitudes, publicado em 1997.

Obras psicografadas
• La Fontaine e o comportamento Hu-

mano;
• Lucidez - a Luz que Acende na Alma
• Um Modo de Entender – 
• Uma Nova Forma de Viver; 
• Renovando Atitudes;
• As Dores da Alma;
• Conviver e Melhorar;
• A Imensidão dos Sentidos;
• Os Prazeres da Alma;
• Sol do Amanhecer (Coleção “Fonte de 

Inspiração”);
• Espelho d’Água (Coleção “Fonte de 

Inspiração”);

• Além do Horizonte (Coleção “Fonte de 
Inspiração”).

Revista
Francisco é Diretor - Responsável pela 
Revista Literária Espírita Delfos, que 
traz, periodicamente, matérias espe-
ciais, entrevistas, sessões, colunas e 
outras informações pertinentes ao meio 
literário espírita.

Sociedade Espírita Boa Nova
A Sociedade Espírita Boa Nova congrega 
os seguintes departamentos:
• Centro Espírita, com diversas ativida-
des doutrinárias, como palestras, grupos 
de estudos, desenvolvimento mediúni-
co, desobsessão e atendimento fraterno;
• Creche, que abriga 135 crianças em 
regime de semi-internato;
• Lar de idosas para senhoras carentes 
(regime de internato);
• Sopa fraterna e grupo de mães e ges-
tantes (atendimento a pessoas carentes 
do bairro e arredores);
• Posto médico-odontológico;
• Editora e distribuidora de livros espíritas.
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• Não manuseie com as mãos sujas.

• Não rabisque, nem faça anotações nas folhas.

• Não rasque, nem arranque folhas.

• Não apóie o cotovelo no livro.

• Não coloque entre as páginas objetos mais espessos que o papel.

• Não dobre o canto das folhas.

• Não use saliva para virar as folhas.

• Não coma, nem beba próximo aos livros.

Compreendamos a importância do livro espírita em nossa reeducação 
espiritual, e colaboremos com a Biblioteca desta Sociedade, tomando 
cuidado com esse tesouro que nos é emprestado com o intuito de redo-
brar valores em nossos corações.
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rápidas

palestras

 MAIO
:: 03 a 08 de Maio
Mães, as grandes doadoras da vida
• A Arte Moral de Educar os Filhos
• Aliança de Corações
• Educadores do Coração
• Vereda Familiar
• Os Dois Maiores Amores
• S.O.S  Família
• Constelação Familiar

:: 10 a 15 de Maio

Há muitas moradas na casa de meu Pai
• Livro dos Espíritos - Introd. VI; XVII; 
Questão 37;  55 à 58; 85; 182; 186; 
189; 234 à 236; 271; 558
• Livro dos Médiuns - Questão 296
• O Céu e o Inferno  1a Parte Cap. III, 11
• A Gênese - Cap.VI no 48 à 61 - Rotei-
ro, 11; 15; 19; 23; 27;31;35;39;43

:: 17 a 22 de Maio
Autor Espírita – Francisco do Espírito 
Santo Neto
• As Dores da Alma
• Um Modo de Entender
• Renovando Atitudes
• A Imensidão dos Sentidos
• Os Prazeres da Alma
• Conviver e Melhorar
• La Fontaine e o Comportamento

palestras de maio e Junho de 2010
:: 24 a 29 de Maio
Ação e reação do pensamento
• Evolução em Dois Mundos
• Sementes de um Novo Amanhã
• Trajetória Evolutiva do Ser
• Você e a Obsessão
• Você e os Espíritos
• Alquimia da Mente
• Nos Domínios da Mediunidade

 JUNHO
:: 31 de Maio a 05 de Junho
Espiritualidade e meio ambiente
• Livro dos Espíritos. Questão 536 e 776
• Cartilha da Natureza
• Lições de Sabedoria
• Após a Tempestade
• Psicosfera
• O Grande Enigma
• Chico e Emmanuel

:: 07 a 12 de Junho
É necessário nascer de novo
• Livro dos Espíritos. Questão 166 e 330
• O Céu e o Inferno
• A Gênese - Cap. XI, 33
• Depois da Morte, 80; 245
• Nascer e Renascer
• Justiça Divina, 37 e 63
• Palingênese, A Grande Lei

:: 14 a 19 de Junho
Evolução e aprimoramento
• Livro dos Espíritos - Questão 688
• Evolução Anímica, 70; 120 e 235
• Coragem, 67 e 145
• A Caminho da Luz
• Emmanuel, 135; 152; 185
• Fonte Viva, 47; 51; 115; 199
• O Problema Do Ser, Do Destino... 

:: 21 a 26 de Junho
Afeição espiritual e afeição material
• Livro dos Espíritos - Questão 343; 
385; 512; 669; 935
• Forças Sexuais da Alma, 19
• A Educação Segundo o Espiritismo
• O Ser e a Serenidade, 62 e 117
• Curso Dinâmico de Espiritismo
• Espírito e Vida, 51; 137 e 190
• Amor, Imbatível Amor

:: 28 de Junho a 03 de Julho
Chico Xavier continua...
•Encontros com Chico Xavier
• Chico e Emmanuel
• Lições De Sabedoria
• Novo Mundo
• Chico Xavier na Intimidade
• O Evangelho Sg. Chico Xavier
• Chico Xavier, Casos Inéditos

BaZar  e  praÇa  De  
alimentaÇÃo
Prestigie esses espaços de confrater-
nização, alimentação e solidariedade, 
pois muitos produtos são oriundos de 
doação. Ao adquiri-los você está contri-
buindo para manutenção das diversas 
atividades de nossa Casa.

AgENDE-SE Em mAiO: dias 08, 12, 
22 e 26 das 14h às 19h.

patro nia
(Pai Nosso em Esperanto)

Patro nia, kiu en la cielo,
Via nomo estu sanktigita.
Venu Via regno, plenumigu Via volo,
kiel en la cielo, tiel ankau sur la tero.
Nian panon ciutagan donu al ni hodiau.
Kaj pardonu al ni niajn suldojn, kiel ankau
ni pardonas al niaj suldantoj.

ERRATA - Mensageiro n.32

• Onde se lê Apoio Especializado Pre-
sente o correto é Apoio Espiritual Pre-
sente. Idem para o Apoio Especializado 
à Distância onde o correto é Apoio Espi-
ritual à Distância
Correção dos e-mails de contato

Apoio à Família  
apoiofamilia@sbebm.org.br
Evangelho no Lar  
evangelhonolar@sbebm.org.br

Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
( Sankta Mateo, 6;9-13 )

leitura e escrita
Na Sociedade, também acontecem as 
aulas da oficina de leitura e escrita, que 
consistem em: aulas de português para 
adultos que não sabem ler e escrever ou 
sabem pouco, e, também, para aquelas 
pessoas que querem aperfeiçoar mais 
sua leitura e escrita.

Aberto a todos os adultos da sociedade 
e fora que queiram aprender, estudar e 
serem felizes com professoras amigas e 
colegas solidários.

A inscrição é feita na sala 305, 3º an-
dar, terças-feiras das 14h às 17h, sendo 
o mesmo horário de funcionamento das 
aulas.

alfabetizacao@sbebm.org.br

secretaria Do esDe
ESDE/CIEDE/EADE 
Novos horários de funcionamento da Se-
cretaria - Sala 310
Segunda-feira à tarde: 15h às 18h
Segunda-feira à noite: 18h30 às 21h
Terça-feira à noite: 19h às 20h45
Quarta-feira de manhã: 9h às 11h30
Quarta-feira à tarde: 15h às 18h
Quinta-feira à noite: 19h às 20h45
Sábado de manhã: 08h às 12h15
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como melhorar a condição física e 
psíquica do planeta terra*

gestão sócioambiental

Para alcançarmos a mudança, requer 
três atividades básicas: informação, 
educação moral e ação.

Seguem, abaixo, algumas atividades 
que você pode fazer para melhorar a 
condição física e psíquica do planeta 
Terra(*)

1. Leia frequentemente sobre as con-
dições do planeta.
2. Leia frequentemente sobre temas 
espirituais.
3. Ore com frequencia.
4. Vote.
5. Reduza ou elimine o consumo de 
carne.
6. Cultive amizades.
7. Medite.
8. Faça exercícios físicos.
9. Cultive plantas.
10. Seja carinhoso.
11. Racionalize o consumo de água.
12. Reduza o consumo de energia 
elétrica.
13. Pense positivamente.
14. Fale positivamente.
15. Pense globalmente, atue localmente.
16. Selecione os programas de televi-
são para a família.
17. Informe-se sobre os produtos 
que vai consumir. Estude diferentes 
alternativas.
18. Planeje sua família, pensando no 
impacto à população global.

“Conservamos somente aquilo que amamos. Amaremos somente aquilo que entendemos,
Entenderemos somente aquilo que nos ensinam.” Baba Dioum – Conservacionista do Senegal

19. Escute música.
20. Recicle papel.
21. Recicle vidro.
22. Recicle alumínio.
23. Recicle o plástico que seja possível.
24. Seja agradecido.
25. Reconheça e incentive as boas 
ações dos demais.
26. Pense que seus problemas são 
somente as lições de sua aprendiza-
gem particular.
27. Reserve diariamente uns momen-
tos do dia para você mesmo.
28. Seja compreensivo com os demais 
e com você mesmo.
29. Abrace e beije muito os seus 
filhos, especialmente os seus bebês.
30. Plante árvores.
31. Revise o ar condicionado de sua 
casa ou do carro para que não tenha 
fugas.
32. Para os sistemas de ar condicio-
nado central, revise os dutos do ar 
condicionado e mantenha limpos os 
filtros.
33. Mantenha plantas em sua casa e 
no lugar de trabalho
34. Trate de consumir produtos orgâni-
cos em sua dieta diária.
35. Doe aqueles artigos ou roupas que 
não está utilizando.
36. Evite a proximidade de fontes de 
campos eletromagnéticos.

37. Reduza o volume de resíduos 
gerados.
38. Ria com frequencia.
39. Seja tolerante.
40. Divulgue os conceitos de reen-
carnação, a lei da causa e efeito, a 
pluralidade de mundos habitados e a 
comunicação dos espíritos.
41. Aprecie a beleza da natureza com 
seus filhos.
42. Estimule em seus filhos os atos de 
bondade e amabilidade.
43. Promova em sua família um am-
biente que fomente a visão espiritual 
da vida.
44. Converse frequentemente com 
seus filhos.
45. Dedique tempo para falar com 
seu(ua)  companheiro (a).
46. Estimule em seus filhos o desejo 
pelo conhecimento.
47. Ofereça seu trabalho voluntário 
em alguma instituição que procura a 
melhoria do meio ambiente físico e 
psíquico.
48. Pense no detalhe que pode fazer 
para melhorar a condição física e psí-
quica no seu meio ambiente particular.

 (*) Carlos Orlando Villaraga – livro 
La conservacion del medio ambiente 
físico y psiquico

JarDinaÇÃo
No dia 21 de março, a experiência so-
cioambiental da Sociedade foi compar-
tilhada com a comunidade no Jardim 
Botânico, através da palestra Ecologia 
e Espiritualidade e exposição de ban-
ners e materiais didáticos, com gran-
de receptividade do público. O evento 
envolveu diversos grupos e técnicos da 
área da saúde, educação e meio am-
biente, com o propósito de sensibilizar 
e incentivar às práticas para a melhor 
qualidade de vida.

a  Hora  Do  
planeta 
A Sociedade Bezerra de Menezes integrou 
a Campanha Mundial Hora do Plane-
ta, chamando a atenção para a redução 
do consumo de energia em 27/03, das 
20h30min às 21h30min.
Além disso, a palestra ao público teve a 
temática da preservação ambiental e, 
durante o dia, foi oferecido o Cálculo da 
Pegada Ecológica, isto é,
conhecer a marca que cada pessoa deixa 

no planeta ao consumir recursos naturais 
para manter o estilo de vida que adota. Ao 
todo, 62 pessoas realizaram o cálculo da 
Pegada Ecológica, sendo o resultado mé-
dio de 04 a 06 hectares/ano por pessoa.

SAIBA MAIS
• www.institutoventuri.com.br
• www.funiber.org
• www.footprintnetwork.org
• www.sema.rs.gov.br
• www.mma.gov.br
• www.unep.org
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notícias

módulo Básico

capacitação de voluntários

05

O Módulo Básico é composto de três aulas e tem por objetivo esclarecer os traba-
lhadores voluntários da SBEBM  sobre o Movimento Espírita e a Casa Espírita, as 
responsabilidades assumidas quando nos decidimos pelo voluntariado, a maneira 
como a Casa se insere no contexto social, intra e extra-muros, e a importância do 
movimento sócioambiental.

Este Módulo é pré-requisito para os cursos de capacitação que habilitam os voluntá-
rios para as tarefas da Casa, tendo em vista a necessidade de que todos os trabalha-
dores tomem conhecimento desses assuntos.

Nesta primeira edição de 2010 do Módulo Básico, foram abordados os temas “Mo-
vimento Espírita/Casa Espírita”, “Voluntariado” e “A SBEBM no Contexto Social”, 
nos dias 27/03, 10/04 e 24/04, respectivamente.

Proximamente, serão oferecidas mais edições deste Módulo, possibilitando vagas 
para os trabalhadores que não conseguiram comparecer na 1ª edição.

Mais informações junto às Coordenações dos Setores e Direções dos Departamentos.

Com o objetivo de aumentar a excelência nos serviços existentes na Sociedade e na 
busca incessante de um maior rendimento na organização dos trabalhos, realizou-
se, no dia 20 de março, uma palestra com o consultor Valdir Fontanella, da Fonta-
nella Quality, com a presença dos voluntários da Livraria, Biblioteca, Secretaria, Re-
cepção e funcionários da casa, oportunizando um aprimoramento na qualidade de 
atendimento e serviços. Com muito bom humor e objetividade, Valdir Fontanella 
mostrou como lidar com os nossos clientes internos e externos.

Dentro da energia que circula em nossa tão querida SBEBM, o ápice da palestra 
deu-se com demonstrações de afetividade e reconhecimento, trocados pelos parti-
cipantes. O salão transpirava bons fluídos, numa egrégora extremamente salutar e 
carinhosa, trazendo também, para a organização do evento, uma alegria imensa pelo 
belo resultado. Agora, vamos fazer valer na prática!

Na foto, da esquerda para a direita: João Semarino, Vice-Diretor Administrativo; Val-
dir Fontanella, Palestrante; Eliane Svoboda, Coordenadora da Livraria;  Maria Sueli 
Gonçalves Pereira e  Deborah Rocca Vecchio Almeida, respectivamente, Diretora e 
Vice-Diretora Depto. Cultural. 

educação mediúnica

eDucaÇÃo 
meDiÚnica

reingressos e matrícula
O reingresso de estudantes na Edu-
cação Mediúnica acontecerá no  
período de 23/06 a 03/07

• Matrícula de 07/07 a 17/07 para 
novos alunos

• Local: Sala 204

HORáRIOS

- 4ª feira: 19h30 às 21h

- 5ª feira: 14h30 às 16h15

- 6ª feira: 19h30 às 21h

- Sábado: 17h às 18h30

estuDo Do 
mecanismo 
Dos processos 
oBsessivos 
e Das 
técnicas De 
DesoBsessÃo
O Departamento Espiritual/Setor 
de Sessões Mediúnicas convida 
os diretores, coordenadores, diri-
gentes, médiuns trabalhadores e 
facilitadores da Sociedade Bezerra 
de Menezes para o curso “Estudo 
do Mecanismo dos Processos Ob-
sessivos e das Técnicas de Desob-
sessão”.

Ministrante: Osmarino Oliveira

Dias e Horário dos encontros: 1ª e 
3ª sextas de cada mês das 19h20 
às 21h20 

Local:  Auditório II

Duração: de 07 de Maio a 17 de 
Dezembro de 2010

Público alvo: Diretores/Coordena-
dores/Dirigentes/Médiuns Traba-
lhadores/Facilitadores da SBEBM

Inscrições: Sala204, das 18h15 às 
19h de 2ª à 6ª feira ou pelo e-mail  
sessoes_mediunicas@sbebm.org.br
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pais gestantes

as linguagens do  
    recém-nasciDo

O que vemos diante de uma paisagem?

O agricultor vê terras boas ou más; o engenheiro, estradas, pontes ou construções 
a erguer; o pintor, mil cenas, jogos de luz e sombra, perspectivas; e o militar de 
artilharia, os melhores locais para instalar baterias.

Qual deles vê a paisagem por inteiro? Ninguém. É dessa forma que nossos condicio-
namentos e linguagens nos escondem a realidade, protegendo-nos da esmagadora 
totalidade.

Qual a relação entre o recém-nascido e observância da totalidade?

O bebê é inteiramente desprovido dessas defesas. Sua sensação é total, não filtra-
da, não organizada, por isso, é necessário, para conduzí-lo à margem, a mão firme, 
segura e leve do pescador. Aquele que estiver nesta hora. O pai, a mãe, o médico ou 
outra pessoa, dependendo da circunstância do parto.

Um gesto inadvertido, um momento de desatenção, uma impaciência e a linha se 
rompe e o bebê se põe a chorar.

O que dizem com as pernas, com a cabeça, com as costas e com as mãos as crian-
ças recém-nascidas? Será que dizem algo? Certamente dizem do desconforto que 
sentem: “-  Não estou bem, estou sofrendo, tenho MEDO”.

O medo e a dor se transformam em um só elemento. O que é o medo senão o 
desconhecido, o absolutamente novo? Aquilo que não podemos reconhecer, nem 
classificar.

Para que o recém-nascido não sinta medo, é preciso revelar-lhe o mundo aos pou-
cos, lentamente e de forma progressiva. Não oferecer mais sensações novas do que 
ele possa suportar e assimilar, respeitando os sistemas muito sutis que filtram e 
organizam as sensações em percepções, dando-lhes significados.

Para que tal processo se realize, é importante utilizar-se da sutileza e da sensibilida-
de juntas, poupando a criança do terror do desconhecido, abrindo a possibilidade de 
transformar o nascimento em um instante encantado, sem gritos de dor, angústia, 
terror e desolação. 

O processo de desenvolvimento da vida continua e ainda que cada criança seja 
única e diferente, todos os recém-nascidos passam pelas mesmas etapas, que os 

conduzem do bloqueio à abertura, do 
fechamento sobre si mesmos ao conta-
to com o mundo. 

Esse contato poderá acontecer através 
do olhar, do sorriso, da alimentação 
ou da linguagem instintiva do choro. 
Queridas mães, pais, avós e demais 
familiares, segundo a médica, Priscilla 
Dunstan, que descodificou o choro dos 
bebês através da sua memória fotográ-
fica para os sons. Estes 5 choros se-
guintes são apenas válidos para recém-
nascidos dos 0 aos 3 meses de idade:

NE – significa  -  FOME  

É   -  significa  -  ARROTO

AU – significa  -  SONO

EAR – significa  -  CÓLICA

RE  - significa  -  DESCONFORTO

Portanto, pais amigos, confiança. Além 
de saber interpretar o choro, são re-
comendáveis doses elevadas de amor, 
paciência, modéstia e silêncio, por que 
sem amor, os pais não passarão de pes-
soas bem intencionadas e que se pre-
ocupam com a iluminação adequada, 
paredes à prova de som, temperatura 
do banho, e, ainda assim, a criança 
chora. Todos os recursos da tecnologia 
são ótimos quando há amor para pre-
encher a internalidade de quem chega 
com medo.

A metade do caminho a ser trilhado 
com o novo personagem do lar, o bebê, 
é prestar atenção, ouvi-lo e compre-
endê-lo na orquestra da linguagem do 
choro,  para não cair na armadilha da 
manipulação, através do próprio choro. 

Pais e futuros pais, se quiserem saber 
mais sobre esse e outros assuntos re-
lativos aos seus filhos, a possibilidade 
existe, nesta Sociedade, em três horá-
rios diferentes, sala 205, terças-feiras, 
às 14h e 20h ; quintas-feiras, às 20 h.
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aniversário da casa prece

sociedade beneFicenTe espíriTa

bezerra de menezes: 93 anos

as palesTras em libras agora são 
quinzenais!

No dia 17 de Abril a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes completou 
93 anos de existência e a comemoração contou com a participação dos frequen-
tadores e trabalhadores da Casa. Houve apresentação do Grupo da Boa Idade, do 
Coral, palestra comemorativa e bazar.

Confira as fotos do evento no site www.sbebm.org.br

A partir de Maio/2010 a Sociedade terá Palestras com LIBRAS, duas vezes por 
mês, sempre aos Sábados, e já temos as datas até o final do ano, agende-se

Maio – dias 08 e 29
Junho – dias 12 e 26
Julho – dias 10 e 31
Agosto – dias 14 e 28
Setembro – dias 11 e 25
Outubro – dias 09 e 30
Novembro – dias 13 e 27
Dezembro – somente dia 11

Aguardamos a todos com muito carinho e alegria.

agenda 2010

de R$19,00 poR apenas
na compRa de qualqueR livRo da livRaRia você compRa a agenda poR apenas R$10,00

R$12,00
Auxilie nossa Casa adquirindo a agenda com preço promocional. 
Últimas unidades!

prece de Gratidão 
à casa espírita 
Bezerra de 
menezes
Casa de Amor! Agradecemos-te pelo 
acolhimento desde os primeiros 
dias que aqui adentramos e por nos 
acompanhar em nosso despertar, 
ajudando-nos a sair das ilusões do 
mundo e a abrir nossos olhos para a 
plenitude espiritual.

Casa de Luz! Aqui somos tratados 
das mazelas do corpo e da alma. Re-
cebemos o conhecimento e a oportu-
nidade de exercitar os ensinamentos 
do Mestre Jesus, por meio do traba-
lho digno e edificante.

Casa de Paz! Sob tua energia bondo-
sa milhares de almas aflitas e caren-
tes, sedentas de paz e de esclareci-
mento, encontram abrigo seguro das 
tempestades da vida.

Abençoada Casa de Bezerra de Me-
nezes! Fortaleza do bem e da paz, 
fonte de fé  e de esperança, luzeiro 
divino que clareia nossas vidas para 
a vivência do verdadeiro Amor! 

(Redação de Preces e Irradiações, 
baseada em psicografias do Dia do 
Trabalhador de março de 2009 e da 
Sessão Comemorativa de abril de 
2009.)
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psicografias

:: iLUmiNE CONSCiÊNCiAS! AO TERmiNAR DE LER ESTE PERiÓDiCO, OFEREÇA-O À OUTRA PESSOA! ::

Amados irmãos trabalhadores, des-
ta casa de amor..., desse ninho de luz...  
amparado e protegido pelas mãos de 
Jesus!
Presidentes, coordenadores, diretores 
de todos os setores, é natural, depois 
que tomais conhecimento da vossa ta-
refa, sentirem-se fragilizados! Levantai 
a espada da fé, levantai a espada da 
coragem, levantai a espada da união, 
juntai vosso coração ao do irmão, para 
que possais, nesse elo de luz, realizar as 
obras do Mestre Jesus. Sigam em frente! 
As pedras... os tropeços... os percalços..., 
são naturais do caminho, e é natural que 
aquele que quer dar um passo a mais, 
em frente, levante e siga adiante! 
O coração do Mestre Jesus os ilumina! 
Muita fé, muita coragem e, mãos à obra, 
na tarefa com as quais vos comprome-
teram! 
Não estão sozinhos, estamos do vosso 
lado! A nossa equipe é grande para Vós, 
servidores corajosos! 
Muita luz, muita paz!

Queridos Irmãos, aqui me encontro, pro-
fundamente emocionado, agradecido 
ao Pai de infinito Amor por poder estar 
com todos vós! 
Queridos Irmãos, nesta casa que me 
acolheu com o vosso carinho e por 
muito e muito tempo, pude receber 
meu “pequeno” trabalho. Ah! Meus 
Irmãos!, a emoção é tão grande, que 
não encontro palavras de agradeci-
mento por tudo que aqui recebi, por 
misericórdia de nosso Pai muito Ama-
do, por ajuda desses Amigos que nos 
acolhem! Hoje, meus Irmãos, revendo 
cada um de Vós, meu coração se torna 
uma luz... uma luz de agradecimento 
e de amor por cada palavra de apoio 
que recebi, por cada abraço carinho-
so, por cada sorriso, e hoje aqui estou 
para agradecer, e dizer a cada um de 
vós que não desistam da caminhada, 
não desistam por mais árdua que ela 
vos pareça... não desistam! Tenham 
fé, tenham coragem!  Sejam corajosos 
e perseverantes, e cada um de nós, 
Deus e Jesus seguram em suas mãos, 
e nos é dado muito mais do que ofer-

tamos. 
Obrigado, Queridos Irmãos! Obrigado, 
Mestre Amado!... Obrigado ao Pai de in-
finito Amor e Bondade!...

Amor... Concórdia... Aqui venho, na tar-
de de hoje, Queridos Filhos, vos trazer a 
mensagem de Amor, de Perdão, que são 
as únicas virtudes que poderão resolver 
todos os problemas!
Extirpa, de dentro de teu coração, toda 
aquela plantinha que é má; deixa flores-
cer o trigo que alimenta o Amor, a Espe-
rança e o Corpo Físico tanto quanto o 
Perispírito, porque é chegada a hora de 
receberdes outras revelações do Mun-
do Maior, que estão para descer à Terra, 
para compreendê-las!
Por isso, anda passo a passo, a cada 
dia, um outro dia sendo melhor que o 
dia anterior, analisando, ao deitar, se tu 
magoou, ofendeu ou feriu alguém! Pro-
cura agir dessa maneira e busca a Prece 
sincera e profunda, que é o que te liga 
ao Criador! Saúda ao Criador, todas as 
manhãs ao levantar, e agradece-o pela 
noite de repouso! Saúda ao deitar pelo 
dia produtivo ou não produtivo! Mas 
procura melhorar-te agora já, porque é 
chegada a hora!
Com muito Amor e Carinho, deste Ami-
go de sempre! 

A obra e o Evangelho!
Toda a obra voltada para a caridade, 
principalmente a obra espírita, deve 
ter as metas do Evangelho do Cristo.
A obra física dessa Casa está alicerçada 
com as bases do Evangelho. As futuras 
melhorias das estruturas existentes, da 
mesma forma devem ser erguidas.
De nada adiantam as condições finan-
ceiras e uma equipe técnica compe-
tente para sua construção, se faltar o 
Evangelho com as máximas morais de 
Jesus.  Não apenas a obra física, mas as 
atividades internas voltadas para o aten-
dimento dos necessitados, os trabalhos 
administrativos e a manutenção dessa 
Sociedade, devem ser feitas com o Evan-
gelho no coração.
O caminho de qualquer obra evangé-

lica será iluminado pela luz de Espí-
ritos Benfeitores. Assim, em todos os 
empreendimentos que tem como foco 
levar a mensagem de Jesus aos cora-
ções necessitados, a obra irá florescer.

A nova Era
Queridos e amados irmãos, são chega-
dos os tempos que deveremos lembrar 
sempre, em nossos momentos de re-
colhimento íntimo, pela humanidade 
planetária que passa pelo mais difícil 
momento de mudança, serão muitos 
momentos em que encarnados e de-
sencarnados precisarão de muita força 
para suportá-los.
As separações dolorosas de diferentes 
matizes, o tempo se encarregará de es-
gotar, e sejamos felizes ao estender as 
mãos uns aos outros, e como Cristãos, 
sermos irmãos de uma mesma família.
Que a luz envolva a cada irmão de jor-
nada. Até breve.

Amados Irmãos!
Com o sublime sentimento de humil-
dade, reporto-me com a ampla visão 
de todos os tarefeiros desta importan-
te Seara. E busco, com simplicidade 
e objetividade nas palavras, transmiti-
las, com muita responsabilidade, a in-
cumbência que me foi referida! 
Meus queridos, é de relevante impor-
tância que tenham a consciência, que 
o APRENDIZADO É PRECIOSO E VÁ-
LIDO, QUANDO APLICADO!
Buscar o conhecimento, absorvê-lo e 
aplicá-lo! Esta é a vivência importante 
da essência do AMOR do Cristo!
É chegada a hora! O momento é agora!
É buscar dar o seu melhor em favor do 
próximo... Quando necessário em pa-
lavras, gestos, atitudes, sempre com 
simplicidade objetivando o SER, pois 
o ter é efêmero e perece!
Enaltecer o carinho, e regar o coração 
com a verdadeira Luz Divina!...
Que o AMOR de Jesus de Nazaré, es-
teja sempre com todos os que buscam 
em suas tarefas as realizações ao pró-
ximo!... Amigo Espiritual.


