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Bem aventurados 

“Há um inestimável benefício que 
te enriquece a existência na Terra: o 
conhecimento espírita. Esse conhe-
cimento é guia para os nossos pas-
sos” ensina-nos a benfeitora Joanna 
de Ângelis no texto Espiritismo e Lar 
inserido no livro S.O.S. Família.
E em “O Evangelho Segundo o Es-
piritismo” – Livro-Luz, o cap. V, in-
titulado “Bem aventurados os afli-
tos”, há o seguinte esclarecimento 
“as vicissitudes da vida têm, pois, 
uma causa, e como Deus é justo, 
essa causa deve ser justa”. Informa 
ainda, que “as vicissitudes são de 
duas espécies, ou se quisermos, têm 
duas origens bem diversas, que im-
porta distinguir: umas têm sua causa 
na vida presente; outras, fora desta 
vida.” Esse conhecimento auxilia o 
homem a se posicionar na vida obser-
vando as suas escolhas pois que são 
delas que resultam seus problemas, 
sofrimentos e dificuldades. 
No livro Jesus e o Evangelho à Luz 
da Psicologia Profunda, Joanna de 

Todo mundo fala da 
infelicidade, todo mundo 

a experimentou e crê 
conhecer seu caráter 
múltiplo. Venho vos 

dizer que quase todos 
se enganam, e que a 
infelicidade real não 
é tudo aquilo que os 

homens, quer dizer os 
infelizes, a supõem. 

(Cap. V – ESE, item 24)

Ângelis lembra que “desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso, que 
aturde e desarticula sentimentos”, e, no entanto existem “desgraças e desgra-
ças”. O mesmo apontamento encontra-se no capitulo V do Evangelho Segundo 
o Espiritismo justamente para nos ajudar a compreender qual o sentindo e a 
finalidade das aflições, ampliando nossa visão quanto às dificuldades diárias 
que surgem no caminho para não concedermos a elas um peso maior do que o 
devido. 
Os infortúnios diários que assolam nossa alma, assim como a perda de um ser 
querido, as animosidades existentes no lar, os conflitos no local de trabalho, o 
amor não correspondido ou até mesmo os desejos não alcançados, são exem-
plos constantes de revezes que nos trazem sentimentos de contrariedade. Caso 
não estejamos vigilantes ao nosso modo de pensar, de ser e de agir, cedemos 
ao desânimo, ao cansaço, à impaciência e, até mesmo à revolta, por estarmos 
vivenciando situações que nos trazem 
desagrado e, consequentemente, sofri-
mento. 
Certamente, apenas àquele que experi-
menta e passa por uma aflição dolorosa 
sabe avaliar e medir o peso de uma an-
gústia. Contudo, toda situação infeliz se 
mostra como um convite a sairmos da 
zona de conforto que nos encontramos, 
a fim de refletirmos sobre nossa condu-
ta, nossos objetivos e nossas escolhas.
É quanto a isso que Joanna de Ângelis 
alerta. A infelicidade não consiste nas 

os aflitos

A infelicidade não 
consiste nas atribulações 

e nos impasses do 
caminho, mas sim 

no auto engano, nas 
ilusões que nos levam a 
ferir, a enganar, a ser o 
agente de desequilíbrio 

daqueles que nos 
cercam.
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bem aventurados os af l i tos

prece

atribulações e nos impasses do caminho, 
mas sim no autoengano, nas ilusões que nos 
levam a ferir, a enganar, a ser o agente de 
desequilíbrio daqueles que nos cercam. 
O objetivo da encarnação é justamente per-
mitir, através do véu do esquecimento, que 
recomecemos a trajetória para nosso pro-
gresso. 
Quanto maior nosso desenvolvimento moral, 
intelectual, emocional, melhores instrumen-
tos nos tornamos. Na medida em que nos 
aperfeiçoamos passamos a compreender um 
pouco mais as Divinas Leis que nos regem. 
E, ao mesmo tempo, em que individualmen-
te crescemos, também nos tornamos fortes 
e capazes de contribuir para a evolução dos 
que nos rodeiam, auxiliando o coletivo. 

Por isso, Jesus afirma “Bem aventurados os que choram, porque serão con-
solados. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. Bem aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o 
reino dos céus é para eles”. Palavras como essas mostram o motivo de Jesus ser 
comparado a um médico das almas e a de um terapeuta por Joanna de Ângelis, 
pois o Mestre compartilhava as angústias de seu povo, dividindo, participando, 
escutando dores, ressentimentos e temores, mostrando-se um irmão fraterno 
que trazia em seus exemplos e ensinamentos a solução para os sofrimentos. 
Compreendendo, então, que as aflições podem ter causa nessa vida ou em outra 
e que a infelicidade deriva de nossos abusos, percebemos que a felicidade exi-
ge autoconhecimento para estarmos em paz. Conhecendo nossas tendências, 
conseguimos, de forma mais eficiente, a limitar nossos desejos e ambições des-
cabidas, assim como vigiamos nossos sentimentos e pensamentos para fazer 
bom uso dos tesouros que recebemos. Ao tornarmos nossa fé mais ativa, conse-
guiremos angariar forças para nos sentir confiantes e seguros nos momentos de 

conflito, sabendo esperar e entender 
que nem tudo nos é permitido. 
É por tal motivo que o Evangelho 
ratifica “Bem aventurados os aflitos 
pode, pois, ser traduzido assim: bem 
aventurados aqueles que têm opor-
tunidade de provarem sua fé, sua 
firmeza, sua perseverança e sua sub-
missão à vontade de Deus, porque 
terão em cêntuplo a alegria que lhes 
faltava na terra, e depois do trabalho 
virá o repouso”. Lembremos, desse 
modo, que a felicidade é possível 
e que a fé raciocinada nos ajuda a 
compreender os motivos que nos le-
vam ao sofrimento. Utilizemos-nos 
da prece, das leituras salutares, das 
conversas edificantes com os amigos, 
da ação no bem, do trabalho íntimo 
para aprendermos a compartilhar, a 
ouvir e a compreender as dores me-
nores, a fim de alcançarmos a paz. 

BiBliografia
• S.O.S.Família - Divaldo Franco/

Joanna de Ângelis 
• O Evangelho Segundo o Espiritismo - 

Allan Kardec
• Jesus e o Evangelho à Luz da 

Psicologia Profunda - Divaldo/ 
Joanna de Ângelis

Conhecendo 
nossas tendências, 
conseguimos, de 
forma mais eficiente, 
a limitar nossos 
desejos e ambições 
descabidas, assim 
como vigiar nossos 
sentimentos e 
pensamentos para 
fazer bom uso 
dos tesouros que 
recebemos. 

Senhor, concede-me, por misericórdia, o dom de contentar-me com o que tenho,  
a fim de fazer o melhor que posso.

Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo de minhas obrigações, 
para que eu não venha a estragar o valor do tempo.

Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo a que não busque aflições 
desnecessárias ante o futuro, nem me entregue à inutilidade do presente.

Dá-me a força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam 
respeito sem tumultuar o caminho dos que me cercam.

Ajuda-me a praticar o esquecimento de mim mesmo, auxiliando-me a fazer pelo 
menos um beneficio aos outros, cada dia, sem contar isso a ninguém.

Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induze-me a olvidar  
o que se passou, sem dar conhecimento do assunto aos que me rodeiam.

Ensina-me não condenar seja a quem for quando algum apontamento injurioso ou 
alguma nota de crítica malévola vierem-me à cabeça, ampara-me a fim de que eu 
tenha recursos de dissipá-los em silêncio, no plano de meus esforços imanifestos.

Prece Para não incomodar
Impele-me a calar toda a queixa, em 
torno das provas e empecilhos da vida, 
para que eu não perturbe os que me 
compartilham a estrada.

Auxilia-me a conservar a boa aparên-
cia tanto quanto o espírito isento de 
culpa, a falar com a voz calma, a sus-
tentar bons modos e a perder o hábito 
de impor minhas ideias ou de contra-
dizer as dos outros sem necessidade.

E ajuda-me, Senhor, a viver na obe- 
diência aos meus deveres e compro-
missos, trabalhando e servindo, para 
não incomodar a ninguém. Assim Seja!

André Luiz (Livro: Diálogo dos vivos - 
Francisco Cândido Xavier)
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coral

palestras alfabetização

:: 05 a 10 de Julho
Bem aventurados os aflitos
• Evangelho Segundo  

o Espiritismo -  capítulo V

• Livro dos Espíritos questões 113, 
133, 491, 926, 931 e 956

• Ceifa de luz, 49, 101, 115

• O espírito da verdade, 63, 72, 155

• Livro da esperança, 45, 57

• Rumos libertadores, 25, 166

• Coragem, 56

• Religião dos espíritos, 33

:: 12 a 17 de Julho
Perda de Pessoas amadas e 
mortes Prematuras
• Livro dos Espíritos questões 162, 

165, 346, 546, 548, 936

• Depois da morte, 141

• Vozes do grande além, 141 

• Escrínio de luz, 169

• Cartas e crônicas, 29

• Calma, 77

Palestras de Julho de 2010
• Estudos espíritas, 165, 169

:: 19 a 24 de Julho
autora esPírita 
marlene noBre

• O clamor da vida

• A alma da matéria

• Nossa vida no além

• O passe como cura magnética

• O dom da mediunidade

• A vida contra o aborto

• A obsessão e suas máscaras

:: 26 a 31 de Julho
Caminho de emaús 
nunCa mais a sós...
• Dor suprema, cap. 8 e 9

• Sou eu, 201

• Quando o amor veio à Terra, 203

• Parábolas e ensinos de Jesus, 264

• Elucidações Evangélicas, 553, 557

• Lucas, 24: 13 a 35

• Mateus, 18: 20

oficina de 
leitura e escrita
Na SBEBM existe a Oficina de Leitu-
ra e Escrita para as pessoas que não 
sabem ler ou escrever; ou para aque-
las que querem aperfeiçoar sua leitu-
ra e escrita. Venham conversar com a 
equipe na sala 305 da sociedade

>> A oficinA funcionA sempre As 
terçAs-feirA dAs 14h às 17h

importAnte
Na terça-feira, 27 de julho, a oficina 
estará de férias e retornará suas ativi-
dades na próxima terça-feira,  03 de 
agosto.

entrem no site
www.sbebm.org.br ou informem-se 
mais sobre a oficina através do e-mail: 
alfabetizacao@sbebm.org.br

música é amor. 
música é luz.  
música é cura. 
Essa tríade dá o tom ao Coral da SBEBM, 
contando hoje com 25 trabalhadores, com a 
missão de levar amor e boas vibrações aos irmãos 
do caminho.

Tudo isso e muito mais, a música aproxima as 
pessoas, sensibiliza os corações endurecidos, 
dá força àqueles cuja jornada é longa e difícil, 
estejam encarnados ou não. Como linguagem 
universal, a música é por vezes o primeiro raio 
de luz a atingir muitos dos necessitados que, 
em delicada situação, solicitam nosso amparo.

Entre corações encarnados e desencarnados os 
primeiros beneficiados são os próprios trabalha-
dores, que têm a possibilidade de exercitar a 
caridade moral dentro e fora do grupo de es-
tudo.

informações sobre as atividades do Coral podem 
ser obtidas através do e-mail coral@sbebm.org.br 

Na foto, a visita do Coral da SBEBM ao Instituto 
de Cardiologia de Porto Alegre, no dia 12 de 
junho, Sábado á tarde.
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autora espír i ta

marlene noBre
Marlene Rossi Severino Nobre, tem 
69 anos e é médica, ginecologista 
aposentada, especialista em preven-
ção do câncer uterino, viúva do políti-
co, advogado e professor universitário 
Freitas Nobre (cearense). Ela é natural 
de Severínia – SP, mãe de Marcos e 
Marcelo Nobre, avó de Ana Luísa e 
João Pedro.

Espírita desde o berço, aos 11 anos 
fez um pequeno discurso representan-
do a mocidade espírita de São José do 
Rio Preto. Mais tarde, quando cursou 
medicina em Uberaba, envolveu-se 
mais diretamente com os trabalhos do 
movimento espírita. 

Dra. Marlene conheceu desde a sua 
juventude o médium Francisco Cândi-
do Xavier com quem conviveu muito 
de perto, tendo trabalhado com ele 
nas seções públicas da Comunhão Es-
pírita Cristã, em Uberaba, Minas Ge-
rais, entre os anos de 1959 e 1962. 
A escritora fazia os comentários sobre 
as lições da noite, enquanto Chico e 
Waldo (seu colega de faculdade) psi-
cografavam receitas e mensagens 
dos Mentores Espirituais. Ela recebia 
mensagens psicográficas nessas reu-
niões, a convite do Chico. Eles, ainda, 
distribuíam gêneros alimentícios aos 
mais carentes da periferia de Uberaba 
aos sábados. Participou, também, do 
programa radiofônico - Ondas de Luz, 
que fazia parte das atividades da Co-
munhão àquela época. 

Presidente da AME - Associação Mé-
dico-Espírita do Brasil e Internacio-
nal, editora do Jornal Folha Espírita, 
presidente do Grupo Espírita Cairbar 
Schutel e diretora do Lar do Alvorecer. 
Semanalmente, mantém o programa 
Diálogos Médicos, na rede Boa Nova 
de Rádio, e o programa de televisão 
Portal de Luz, na TV Mundo Maior. 
Também é escritora, conferencista, 
pesquisadora e oradora. A AME tem 
como objetivo desenvolver o aspecto 
científico do Espiritismo, principal-
mente no âmbito da Medicina, atra-
vés de estudos, pesquisas, criação de 
novas tecnologias, que levem à intro-
dução e à fixação definitiva da Espiri-
tualidade na práxis médica e na for-

mação universitária, de modo 
a enxergar o paciente como um 
ser integral – bio-psico-socio-
espiritual. 

Como a Dra. Marlene costuma 
dizer: “é levar a alma à Me-
dicina, no seu duplo sentido: 
introduzindo, nos seus funda-
mentos, a pesquisa científica 
da alma, realizada, de forma 
pioneira, por Allan Kardec, e a 
qual formos capazes de imple-
mentar, presentemente, atra-
vés de novas linhas de inves-
tigação; assim como devemos 
levar o calor humano, a soli-
dariedade, a fraternidade, no cuidado 
com o paciente.”

No exterior, existem as AMEs em Por-
tugal, na Argentina, no Panamá, na 
Guatemala, no Reino Unido, em Mon-
treal, no Canadá, em Genebra, na Suí-
ça e nos EUA. Em entrevista à Revista 
Internacional do Espiritismo (RIE), 
a escritora relata a Julia Nezu sobre 
suas jornadas e congressos médico-
espíritas: “Desde 2002, realizamos 
eventos no exterior. De lá para cá, 
todos os anos realizamos seminários, 
jornadas, congressos, em Barcelona, 
Paris, Lisboa, Londres, Genebra, Mi-
lão. Em 2009, fizemos, juntamente 
com o Conselho Espírita dos Estados 
Unidos, o 1º Congresso de Medicina 
e Espiritualidade desse país e plane-
jamos fazer o segundo em 2011. No 
Reino Unido, realizaremos o 1º Con-
gresso, dia 30 de junho e 1º de julho 
de 2010; e nos dias 7 e 8 de julho 
realizaremos a 2ª Jornada, em Lisboa, 
em homenagem aos 80 anos de me-
diunidade do médium Chico Xavier e 
aos 150 anos de lançamento de O Li-
vro dos Espíritos.”.

No jornal Diário do Nordeste, em 
29/03/09, a escritora afirma que dou-
trina espírita pode ajudar no exercí-
cio da medicina, primeiramente, na 
mudança da visão do mundo e do ser 
humano. Ela diz: “Quando o médico 
espírita examina o paciente, sabe que 
tem diante de si uma alma imortal que 
está transitando, por alguns anos na 
Terra, envergando um corpo físico e 

envoltórios espirituais, que vem sen-
do construídos ao longo de bilhões de 
anos e que adoecem segundo a lei de 
ação e reação. O médico sabe, portan-
to, que as doenças, em sua esmaga-
dora maioria, estão relacionadas às 
imperfeições da alma e à lei do carma. 
E, principalmente, está consciente de 
que tem nos seus pacientes-irmãos 
em humanidade aos quais compete 
servir, segundo os sentimentos de fra-
ternidade exemplificados pelo Médico 
dos Médicos - nosso Mestre Jesus”.

Marlene Nobre aborda, em seus livros 
e palestras, várias temáticas atuais e 
polêmicas, sempre sob a ótica espi-
ritual kardecista, como o aborto em 
crianças anencéfalas, a clonagem, a 
célula-tronco, a eutanásia, a distaná-
sia e a morte natural. Ela é, sem som-
bra de dúvida, uma incansável traba-
lhadora da Seara de Jesus.

BiBliografia

• A Alma da Matéria;

• A Mulher na Dimensão Espírita  
Marlene Nobre com Nancy Puhl-
mann Di Girolamo e Jacy Regis;

• A Obsessão e suas Máscaras; 

• A Vida contra o Aborto;

• Lições de Sabedoria - Entrevistas do 
médium Chico Xavier”;

• Nossa Vida no Além;

• O Clamor da Vida;

• O Dom da Mediunidade;

• O passe como cura magnética.
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estudo da doutr ina rápidas

Quer conhecer melhor a 
doutrina espírita?
O Ciclo Introdutório de Estudo da Doutrina Espírita - CIEDE, visa levar aos 
interessados o conhecimento básico sobre temas fundamentais para enten-
dimento do espiritismo. Elucida temas como desencarne, perispírito, livre ar-
bítrio, plano espiritual, céu e inferno, mediunidade, espírito e corpo, Kardec 
e suas bras, centro espírita entre outros. 

Composto por 12 encontros que ocorrem  uma  vez por semana (totalizando 
três meses de estudo). Durante 90 minutos, o tema é exposto por um faci-
litador que faz uma “exposição-dialogada”, com espaço para perguntas e 
esclarecimentos sobre o assunto. 

O CIEDE também é pré-requisito para quem quiser realizar o Estudo Siste-
matizado da Doutrina Espírita – ESDE, em grupos de estudo do G1 ao G6 
(composto de 20 encontros com 1h30 de duração). 

Se o interessado perder o dia da inscrição, poderá se inscrever durante toda 
a vigência do CIEDE, mas só poderá se matricular para o ESDE com 100% 
de frequência nos encontros do CIEDE. Se houver a perda de um encontro 
(durante a mesma semana), o participante poderá assistir ao mesmo tema 
em outro dia que corresponda ao assunto estudado, desde que haja vaga. 

Não é permitida a entrada em sala após o início da aula, 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 realizar uma autoanálise, talvez 
mudando o padrão de comportamento e servindo de profilaxia a futuros 
aprendizados através da dor.

inscriçÕes - LOCAL : Auditório 2 - Prédio 667
• 02 de  Agosto (segunda-feira) das 17h às 20h 
• 04 de Agosto (quarta-feira) das 15h às 18h 
• 07 de Agosto ( sábado) das 9h às 11h 

AuLAs - LOCAL: Auditório 2 - Prédio 667
• 23/08/10  Segunda-feira das  19h30  às 21h 
• 25/08/10 Quarta-feira das 16h30 às 18h 
• 28/08/10  Sábado das 8h30 às 10h e das 10h30 às 12h 

informAçÕes peLo e-mAiL: sistematizado@sbebm.org.br

Bazar de Julho
• Dia 03 – Sábado

• Dia 14 – Quarta-feira

• Dia 28 – Quarta-feira

• Dia 31 – Sábado

mÓdulo BÁsico
A 2ª edição do Módulo Básico/2010 está 
programada para os dias 10/07 (aula so-
bre “Voluntariado”), 17/07 (aula sobre 
“Movimento Espírita/Casa Espírita”) e 
24/07 (aula sobre “A SBEBM no Contexto 
Social”), no auditório 1, das 14h às 16h, 
e é direcionada aos trabalhadores da Casa 
que não puderam assistir as aulas, ou par-
te delas,  oferecidas na 1ª Edição.

O Módulo Básico foi criado com o  ob-
jetivo de esclarecer os trabalhadores vo-
luntários da SBEBM sobre o Movimento 
Espírita e a Casa Espírita, as responsabi-
lidades assumidas quando nos decidimos 
pelo voluntariado, a maneira como a nos-
sa Casa se insere no contexto social, intra 
e extra-muros, enfatizando a importância 
da questão socioambiental.

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

mais informações poderão ser obtidas 
junto às Coordenações dos Setores e 
Direções dos Departamentos ou pelo 
e-mail nucleopedagogico@sbebm.org.br

atendimento 
fraterno Pelo 
diÁlogo

Para você que procura esclarecimen-
tos, consolo e alguém para conversar, a 
SBEBM está oferecendo o Atendimento 
Fraterno pelo Diálogo, que funciona sem 
Orientação Mediúnica Espiritual e está 
acontecendo nos seguintes horários:

• Terça-feira das 13h às 15h na sala 203

• Quarta-feira das 19h às 21h na sala 205

agenda 2010

por apenas r$ 5,00
Auxilie nossa Casa adquirindo a agenda com 
preço promocional. Últimas unidades!



06

o que é ser voluntário?

voluntariado

O voluntariado contemporâneo busca 
a eficiência do serviço, a doação de 
seu tempo e talento para qualificar a 
organização social e assim ajudá-la na 
sua missão. Este novo voluntário tenta 
provocar mudanças que conduzam à 
sustentabilidade, à autossuficiência da 
organização social, criando condições 
para a construção do seu próprio de-
senvolvimento.

E para você, o que é ser voluntário? Ser 
voluntário é também uma escolha pes-
soal, como um hobby ou uma profissão. 
Do hobby, o voluntariado empresta o 
prazer, a alegria. Da profissão, empres-
ta a responsabilidade, o compromisso e 
a competência. 

O voluntário tem a oportunidade de 
exercer a liberdade de escolha, a cria-
tividade e o respeito à diversidade. Ser 
voluntário, na comunidade, cria opor-
tunidades para aprender novas habili-
dades, fazer amizades e vivenciar expe-
riências diferentes, num processo em 
que você muda o mundo e, o mundo 
muda você.

A importÂnciA do VoLuntAriAdo

Nas cidades, nos bairros, nas ONGs,  
nas associações religiosas, culturais e 
esportivas, nas instituições e nas em-
presas, milhões de pessoas ajudam 
umas às outras e a quem está em si-
tuação mais difícil, realizando ativida-
des que beneficiam sua comunidade, 

seu país e nosso planeta. Muitas ve-
zes essas pessoas nem sabem que são 
voluntárias. Como saber se são? Duas 
definições: voluntário é aquele que 
dedica seu tempo, trabalho e talento, 
espontaneamente e sem remuneração, 
a causas de interesse social e comuni-
tário; o voluntariado é solidariedade, é 
ajuda a quem precisa, mas também é 
defesa da natureza e do meio ambien-
te, cultura, esporte, lazer e diversão. É 
ação direta de socorro, mas também 
é reivindicar e lutar por uma causa.       
Ao nos preocuparmos com a sorte dos 
outros, ao nos mobilizarmos por causas 
de interesse coletivo, estabelecemos 
laços de solidariedade e confiança mú-
tua que nos protegem em tempos de 
crise. Esses laços tornam a sociedade 
mais unida e fazem de cada um de nós 
um ser humano melhor.

Quem pode ser VoLuntÁrio?

Toda pessoa com mais de 14 anos, que 
tenha vontade de disponibilizar seu 
tempo, conhecimento, amor e emoção 
em prol de sua comunidade.

os mAndAmentos do VoLuntÁrio

Todos podem ser voluntários – Não ape-
nas quem é “especialista” em alguma 
coisa. Todos podem participar e contri-
buir: o que cada um faz bem pode fazer 
bem a alguém. O que conta é a moti-
vação solidária, o desejo de ajudar, o 

prazer de se sentir útil.  Voluntariado é 
uma relação humana, rica e solidária – 
Trabalho voluntário não é uma ativida-
de fria, racional e impessoal. É contato 
humano, é relação de pessoa a pessoa, 
oportunidade para se fazer novos ami-
gos, intercâmbio e aprendizado. 

Trabalho voluntário é uma via de mão 
dupla: o voluntário doa e recebe – vo-
luntariado não tem nada a ver com 
obrigação, com coisa chata, triste, mo-
tivada por sentimento de culpa. Volun-
tariado é uma experiência espontânea, 
alegre, prazerosa, gratificante. O vo-
luntário doa sua energia e criatividade, 
mas ganha em troca contato humano, 
aprendizagem, convivência com pesso-
as diferentes, oportunidade de viver ou-
tras situações, aprender coisas novas, 
satisfação de se sentir útil.  Voluntaria-
do é ação – O voluntário é uma pessoa 
criativa, decidida, solidária. Não é pre-
ciso pedir licença a ninguém antes de 
começar a agir. Quem quer, vai e faz. 
Claro que, quando a ação se dá no inte-
rior de uma Instituição, a contribuição 
do voluntário deve estar bem articulada 
com as necessidades e procedimentos 
da entidade que o recebe.

Voluntariado é escolha – As formas de 
ação voluntária são tão variadas quan-
to às necessidades da comunidade e 
a criatividade do voluntário. Durante 
muito tempo, o voluntariado no Brasil 
se concentrou na área de saúde e no 
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agende-se

esde 2º semestre 
inscriçÕes G1
reinGressos e trAnsferênciAs

• 21/07/2010 (QUARTA-FEIRA)
Horário: 18h às 20h30

• 24/07/2010 (SÁBADO)
Horário: 9h às 11h 

LOCAL:  Sala  310  (Secretaria  
do  ESDE)

secretaria  
do esde
HORÁRIO DA SECRETARIA  
DO SETOR DO ESDE (CIEDE - 
EADE - ESDE) - SALA 310

e-mail para contato:
sistematizado@sbebm.org.br

• Segunda-feira: das 15h às 18h 
e 18h30 às 21h 
• Quarta-feira: das 9h às 11h30 e 
das 15h às 18h 
• Terça e Quinta-feira: das 19h às 
20h45
Sábado: das 8h às 12h15

inicio das 
aulas esde 
2º semestre
Grupos G1, G2, G3, G4, G5, G6 
e EADE (Estudo Aprofundado da 
Doutrina Espírita)

• 2ª feira - tarde e noite: 26/07 

• 4ª feira - tarde: 28/07 Sábado - 
manhã: 31/07

• Turmas novas de EADE (somen-
te em março de 2011)

PraÇa de  
alimentaÇão
Nossa Casa tem uma novidade 
para os frequentadores e trabalha-
dores que apreciam os deliciosos 
lanches servidos no bazar. A partir 
do mês de JULHO a praça de ali-
mentação estará aberta conforme 
os horários abaixo.

horários para o mês de Julho

• Segunda-feira das 11h às 19h

• Quarta-feira das 11h às 19h*

* nos dias em que há bazar, a 
praça abrirá a partir das 14h.

atendimento a pessoas carentes. A ajuda a pessoas em dificuldade é fundamental, mas, 
hoje em dia, abrem-se também novas oportunidades nas áreas de educação, atividades 
esportivas e culturais, proteção do meio ambiente, luta contra a violência etc. Cada neces-
sidade é uma oportunidade de ação voluntária. Basta olhar em volta e dar o primeiro passo. 

Voluntariado é compromisso – Cada um contribui, na medida de suas possibilidades, com 
aquilo que sabe e quer fazer. Uns têm mais tempo livre, outros só dispõem de algumas 
horas por semana. Cada compromisso assumido, no entanto, é para ser cumprido. Uma 
pequena ação bem feita tem muito valor. Nada é mais decepcionante do que prometer e 
não ser capaz de realizar.  Cada um é voluntário ao seu modo – Alguns são capazes indivi-
dualmente de identificar um problema, arregaçar as mangas e agir. Outros preferem atuar 
em grupo. Grupos de vizinhos, de amigos, de estudantes ou aposentados, de colegas de 
trabalho que se mobilizam para ajudar pessoas e comunidades. Por vezes, é uma Instituição 
inteira que se mobiliza. No voluntariado é assim: não há fórmulas nem receitas a serem se-
guidas. Voluntariado é uma ação duradoura e com qualidade – O voluntariado não compete 
com o trabalho remunerado nem com a ação do Estado. Sua função não é tapar buracos 
nem apenas compensar carências. Uma sociedade participante e responsável, capaz de agir 
por si mesma, não espera tudo do Estado. Assume também a sua parte sem abrir mão de 
cobrar dos Governos aquilo que só eles podem fazer.  

Voluntariado é uma ferramenta de integração social – Compartir alegria e aliviar o sofrimen-
to de outros, melhorar a qualidade de vida em comum é um direito de todos. Todos têm o 
direito de ser voluntários. O jovens, as pessoas portadoras de necessidades especiais, os 
aposentados e os idosos têm muito a contribuir com seus valores, experiência e criativi-
dade. Assegurar a todos o direito de ser voluntário significa construir uma sociedade mais 
tolerante com as diferenças, mais solidária e unida. 

No voluntariado todos ganham: o voluntário, aquele com quem ele trabalha, a comunidade 
– Ao mobilizar energias, recursos e competências, em prol de ações de interesse comum, o 
voluntário combate a indiferença, a discriminação e a exclusão social, fortalece a solidarie-
dade e a cidadania, reforça o pertencimento de todos a uma mesma sociedade. Ajudando 
aos outros, ajudamos a nós mesmos e a todos.

Quero ser VoLuntÁrio

Você, que quer ser voluntário, saiba como começar! Você deve responder e preencher o 
Perfil do Voluntariado no Setor do ESDE (sala 310), de nossa Sociedade. Você pode verificar 
horários de atendimento do Setor nos murais, site e no quadro informativo ao lado. 

Eu tenho interesse em ser voluntário, mas não sei por onde começar. Essa é a principal dú-
vida das pessoas que desejam começar a atuar em ações voluntárias. Antes de começar a 
agir, informe-se mais sobre o voluntariado. (voluntariado@sbebm.org.br)

Lei do VoLuntAriAdo

Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998  Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 
providências 

Art. 1º - Considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada, 
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição priva-
da de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de na-
tureza trabalhista, previdenciária ou afim.  

Art. 2º - O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de Termo de Adesão entre 
a entidade, pública ou privada, e o prestador de serviço voluntário, dele devendo constar o 
objeto e as condições de seu exercício. 

Art. 3º - O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que compro-
vadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. 

Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas 
pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Fernando Henrique Cardoso  Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 
110º da República.
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:: ilumine ConsCiÊnCias! ao terminar de ler este PeriódiCo, ofereÇa-o À outra Pessoa! ::

AtenuAr, AcALmAr, pAcificAr...

Verbos que devem ser colocados em vos-
sa trajetória, como placas sinalizadoras 
da vossa conduta.

Atenuar, acalmar, pacificar...

Saibas conjugá-los toda vez que a agita-
ção se aproxima, pois as mentes pertur-
badas se avolumam e provocam desajus-
tes de toda ordem.

Atenuar, acalmar, pacificar...

É imprescindível executá-las em cada 
dia, dentro e fora desta Casa de socorro 
e luz. É orientação para vossa vida. 

É orientação para a conquista de vossa 
paz.

Que assim seja!

Fortaleçam-se amados, com a força da 
oração. Renovem-se a cada dia, a cada 
turno da tarefa que empreendem nesta 
Casa de Luz.

Vamos todos nos renovar, revitalizar nos-
sas forças, com a educação dos nossos 
pensamentos e a sintonia com o Plano 
Superior.

A energia da Vida circula incessante-
mente, e precisamos estar sintoniza-
dos para absorver as energias divinas e 

transformá-las em força para  o nosso 
progresso moral.

Fiquem em Paz! Assim seja!

Dos Amigos Espirituais.

 

AmAdos irmãos,

A cada novo dia, novos desafios são 
oportunizados, desafios estes que os 
estarão preparando para outros ainda 
necessários para o aprendizado de cada 
um de vós. Nunca se esqueçam da prece 
bem sentida, que os une à luz Divina. 
Orai e vigiai sempre para que os cami-
nhos escolhidos sejam sempre de acordo 
com os ensinamentos de nosso Amado 
Mestre Jesus.

Estamos no amparo a cada um de vós! 

Fé, amor e caridade! Luz e Paz. 

Queridos.

A cada dia mais e mais pessoas buscam 
nesta Seara, esperança para suas vidas. 
E como ficamos felizes por saber que 
saem daqui com a centelha divina res-
plandecente em seus corações doloridos.

Perseverem amados médiuns, conti-
nuem a acolher os corações que aqui 
acorrem em busca de Luz!

Lembrem-se de suas experiências de 
chegada, o quanto saíram revigorados, 
diante de suas próprias dificuldades.

Caridade, amor e estudo, caminho ben-
dito para todos. Fiquem em Paz.

AmAdos fiLhos
“Sede pois simples e humildes de cora-
ção”, aproveitai bem todos os dias, to-
das as noites da vossa encarnação para 
trabalhardes esse sentimento em vossos 
corações. Estendei a mão ao irmão do 
caminho com muita alegria. 

Sede, pois, humildes diante da tarefa da 
qual estais responsável por alguns ins-
tantes. Sede, pois, indulgentes diante do 
companheiro de tarefa que nem sempre 
tem o mesmo conhecimento. Colocai a 
mão em vosso ombro e amparai-o, a todo 
momento, lembrando que também fos-
tes amparado, conduzido por mão amiga 
até poderdes caminhar sozinho!

Paciência, humildade, simplicidade a 
todo momento durante a tua permanên-
cia neste planeta.

Muita luz, muita paz. Buscai fortaleci-
mento nas palavras do Mestre Jesus.

Amigo que vos acompanha a todo mo-
mento.

Palestra com francisco do 
espírito santo neto
Foi com grande alegria e Casa lotada que Porto Alegre recebeu o autor 
espírita Francisco do Espírito Santo Neto no dia 04 de junho. Ele falou 
sobre o tema “Renovando Atitudes”, de título homônimo ao seu primeiro 
livro lançado em 1997, em uma excelente palestra.
Fundador da Sociedade Espírita Boa Nova, Francisco dirige as atividades 
da creche Boa Nova e do Lar Esperança. Autor de livros como As Dores 
da Alma, Uma Nova Forma de Viver e, Conviver e Melhorar, Francisco 
também é o responsável pela Revista Espírita Delfos.


