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A doutrina espírita nos mostra que 
devemos lembrar sempre que o cria-
dor nos deu atributos e que devemos 
exercitá-los. Dia após dia, ano após 
ano, o grupo de voluntários(as) do Se-
tor de Assistência Social da SBEBM, 
vem dando exemplo de amor. Por meio 
da confecção e reformas de roupas, 
peças de pathwork, tricô/crochê e da 
reconstrução de cada boneca, fica evi-
dente o amor, o afeto e a dedicação, 
transformados em ação. O trabalho 
realizado pelo grupo tem como obje-
tivo atender às famílias em situação 
de vulnerabilidade social, que buscam 
auxílio através das 28 instituições ca-
dastradas junto à Sociedade Bezerra 
de Menezes.

Para Kardec, a caridade não teve ape-
nas a função de qualificar o “espírita 
verdadeiro”, mas também de expres-
sar as contribuições do Espiritismo 
para uma “reforma social”, já que 
considerava seus ensinamentos capa-
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zes de promover transformações a par-
tir das quais “as instituições sociais 
serão fundadas sobre o principio da 
solidariedade e da reciprocidade”.

Desejar ajudar, colaborar, aliviar so-
frimentos e melhorar a qualidade de 
vida, compartilhar e sentir a alegria de 
contribuir para o próximo sem esperar 
absolutamente nada em troca, é um 
estado de doação plena. 

A prática da solidariedade ensina que 
a experiência da vida é única, fazen-
do com que  nos transformemos, a fim 
de evoluirmos a cada minuto. E isso 
se torna ainda mais intenso quando 
contribuímos para o desenvolvimento 
daqueles que nos cercam.

As ações voluntárias e solidárias têm 
relação com o Ser e o Fazer. Segundo 
Alírio de Cerqueira Filho, é por meio 
do Ser que entramos em contato com 
os valores intrínsecos da vida, expe-
rimentando a sensação de sermos 
conscientes e responsáveis... Fazer, 

assistência social
representa o movimento e a atividade 
imanente no  Universo, tem origem na 
energia criativa. É por meio do ato de 
fazer que nos tornamos co-criadores e 
podemos agir criativamente, quando 
em sintonia com o Ser Essencial que 
somos. Estaremos realizando, harmo-
niosamente, as nossas atividades em 
família, no trabalho, no lazer, nos es-
tudos e na sociedade.

Como contribuir?
Você pode contribuir com a assistência 
social de nossa Casa doando alimentos, 
roupa e lã. Todos os meses um quadro 
é exposto no auditório com a listagem 
dos itens de maior necessidade. Esta 
listagem também pode ser encontrada 
em nosso site www.sbebm.org.br

As doações devem ser entregues no es-
tacionamento em frente à Sociedade, 
nas bocas de lobo destinadas a esse 
fim.



02

autora espir i tual

joanna de ângelis
Joanna de Ângelis é a guia espiritual 
do médium espírita brasileiro Divaldo 
Franco, entidade à qual é atribuída  a 
autoria da maior parte das suas obras 
psicografadas.

A obra mediúnica de Joanna de Ânge-
lis é composta por dezenas de livros, 
muitos deles traduzidos para diversos 
idiomas, versando sobre temas existen-
ciais, filosóficos, religiosos, psicológi-
cos e transcendentais.

Dentre as suas obras destacam-se as da 
Série Psicológica, composta por mais 
de uma dezena de livros, nos quais a 
entidade estabalece uma ponte entre a 
Doutrina Espírita e as modernas corren-
tes da Psicologia, em especial a trans-
pessoal e junguiana.

SuceSSivaS 
encarnaçõeS
Segundo Divaldo Franco, em sua pri-
meira manifestação, a 5 de dezembro 
de 1945, Joanna de Ângelis se apre-
sentou com o epíteto “um Espírito ami-
go”, que por muitos anos teria sido um 
pseudônimo utilizado por ela.

Na obra A veneranda Joanna de Ânge-
lis (Salvador: LEAL, 1987), os autores 
Celeste Santos e Divaldo Franco defen-
dem que esse Espírito teria sido, em 
uma de suas encarnações, Joana de 
Cusa - uma das mulheres que acompa-
nhavam Jesus no momento da crucifi-
cação. (Vide também: Boa Nova - Hum-
berto de Campos/Chico Xavier, FEB)

Atribuem-se ainda a ela as seguintes 
personalidades históricas:

• Santa Clara de Assis (1194-1253) 
que viveu no século XIII, seguidora de 
São Francisco de Assis e fundadora da 
Ordem das Clarissas (dado ainda sem 
confirmação).

• Juana Inés de La Cruz (1651-1695) 
(pseudônimo religioso da poetisa mexi-
cana Juana de Asbaje, que viveu duran-
te o século XVII).

• Joanna Angélica de Jesus (1761-
1822), também sóror e depois abades-
sa que viveu no início do século XIX e 
protagonizou doloroso drama na Inde-
pendência da Bahia.

principaiS obraS
Dentre os livros psicografados por Di-
valdo que trazem a assinatura de Joan-
na de Ângelis, sobressaem:

• Dimensões da Verdade - 1965 (con-
ceitos evangélicos e doutrinários)

• Messe de Amor - 1964 (mensagens, 
dedicadas ao centenário de O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo)

• Leis Morais da Vida - 1976 (análises 
sobre as Leis Divinas)

Da intitulada Série Psicológica

• Jesus e a atualidade- 1989

• O homem integral- 1990

• Plenitude - 1991

• Momentos de Saúde - 1992

• O Ser Consciente- 1993

• Autodescobrimento - 1995

• Desperte e seja feliz- 1996

• Vida: Desafios e Soluções - 1997

• Amor, imbatível amor- 1998

• O Despertar do Espírito- 2000

• Jesus e o evangelho a luz da 
psicologia profunda - 2000

• Triunfo Pessoal - 2002

• Conflitos Existenciais - 2005

• O Amor como Solução - 2006

• Iluminação Interior - 2006

• Encontro com a Paz e a Saúde - 2007

• Em Busca da Verdade - 2009

• Atitudes Renovadas - 2009

Ressalta-se também a série momen-
tos, com temas sobre alegria, medita-
ção, saúde, felicidade entre outros.
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estudo espír i ta rápidas

joanna de ângelis
oMBRo aMigo 
atendimento Fraterno 
pelo diálogo
Para você, que procura esclarecimento, 
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:

• Segunda-feira: 19h às 21h
• Terça-feira: 13h às 15h
• Quarta-feira: 19h às 21h
• Quinta-feira: 13h às 15h
• Sábados: 9h às 11h

decoM 
oficinas de capacitação
O DECOM - Departamento de Comunicação 
Social Espírita da UDE Navegantes convida 
para as OFICINAS DE CAPACITAÇÃO a se-
rem realizadas na SBEBM – Sociedade Be-
neficente Espírita Bezerra de Menezes, nos 
dias 30/06, 07/07, 14/07, 21/07, 28/07 e 
04/08, sempre as quintas-feiras, das 19h 
às 21h. Inscrições antecipadas, enviar e-
mail para: decom.ude@gmail.com

Poesia
QUando UM 
Passista PaRte   
(Homenagem à Loyola Rodrigues de Almeida.

Quando um passista parte
para os braços do Senhor
é recebido com ternura
pelo Cristo Salvador.

É envolvido com muitos abraços
dos seus amigos e amores
e é cercado de pronto
pelo amigos mentores.

E neste oceano de amor
não há mais lágrimas nem dor
pois, alcança a liberdade.            

E vai continuando a sua vida,
buscando por nova lida,
enquanto sente saudades ... só saudades...

 Ivan Coiro

Você QUeR conheceR  
MelhoR a doUtRina  
esPíRita?
O Ciclo Introdutório ao Estudo da Doutrina Espírita – CIEDE visa a levar 
aos interessados o conhecimento básico sobre temas fundamentais para 
o entendimento do espiritismo. Elucida temas como Desencarne, Perispí-
rito, Livre Arbítrio, Plano Espiritual, Céu e Inferno, Mediunidade, Espírito 
e Corpo, Kardec e suas Obras, Centro Espírita e Movimento Espírita, entre 
outros. Composto por 12 encontros, com duração de 90 minutos, o tema 
é exposto por um facilitador, com espaço para perguntas e esclarecimen-
tos sobre o assunto.

O CIEDE também é pré-requisito para quem quiser realizar o Estudo Sis-
tematizado da Doutrina Espírita – ESDE, que poderá ser cursado após 
100% de presença no CIEDE e conforme as possibilidades de vagas nos 
horários oferecidos.

Se o interessado perder o dia da inscrição, poderá se inscrever durante 
toda a vigência do curso  (até o 10º encontro).

Se ocorrer a perda de um encontro, o aluno poderá assistir o mesmo tema 
em outro horário dentro da mesma semana, desde que haja vaga no local 
onde se realizam os encontros. 

Não é possível a entrada em sala após o inicio da aula, assim como, a 
saída antes do horário de encerramento. Para realizar o CIEDE, não é 
obrigatório ser sócio da Casa.

A idade mínima para cursar o CIEDE é 16 anos.

Somente alunos inscritos podem assistir às aulas, não sendo possível à 
presença de acompanhantes, independentemente da idade.

O conhecimento é libertador já nos lembrava Kardec, portanto, o CIEDE 
pode também ser recomendado como um eficaz tratamento para aque-
les que procuram entender o porquê de certos acontecimentos em suas 
vidas.

Assim, é oportunizado ao público assistido realizar uma autoanálise, per-
mitindo uma mudança do padrão de comportamento e servindo de profi-
laxia a futuros aprendizados através da dor.

Inscrições para o CIEDE - 2º semestre/2011 
Local: Auditório 2 - Prédio 667

15 de Agosto (segunda-feira) das 18h às 20h
17 de Agosto (quarta-feira) das 16h30 às 18h
20 de Agosto (sábado) das 9h às 11

Início das aulas  
Local: Auditório 2 - Prédio 667

22/08/11 Segunda-feira - das 19h30 às 21h
24/08/11 Quarta-feira  - das 16h30 às 18h
27/08/11 Sábado  - das 8h30 às 10h e das 10h30 às 12h

Público-alvo  
Interessados e Participantes de edições anteriores que necessitem recu-
perar conteúdos não vistos (faltas).  

Mais informações
Para esclarecer dúvidas e conseguir mais informações sobre este estudo, 
envie um e-mail para o Setor do ESDE: sistematizado@sbebm.org.br 
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evangelizaçãoesde

Nos dias 7 e 8 do 
mês de maio, co-
memorou-se, pela 
evangelização, o 
dia dedicado às 
Mães.

Nas  atividades 
das crianças e da 
juventude, tive-
mos música, tea-
tro, cartazes com 
homenagens, can-
tos, leitura de uma 
poesia  e apresen-
tação musical do tecladista, Dante.

As mães ainda foram agraciadas com um vasinho de flores, confeccionado pela 
evangelizadora Beth Moraes.

Na solenidade, estiveram presentes a Sra. Presidente Léa Bos e Diretora e Vice-
diretora do Departamento de Evangelização Espírita, as sras. Lúcia Inês Scho-
nhorst  e Vera Lúcia Gonçalves Rodrigues, respectivamente, as quais também 
foram homenageadas pelo seu dia.

dia das Mães

63 anos da 
eVangelização na 
sBeBM
Nos dias 21 e 22 de maio, a Socie-
dade Beneficente Bezerra de Menezes 
comemorou o 63º aniversário do setor 
de evangelização.

Na oportunidade, foram  homenagea-
dos dois ilustres pioneiros desta ati-
vidade, Prof. Cícero Marcos Teixeira 
e D. Cândida Domingos Fonseca (D. 
Cândinha).

Em continuidade foram apresentados 
pelos evangelizandos: teatrinho, pelos 
pequenos do maternal; cantiga, pelos 
do jardim e 1º ciclo da infância; inter-
pretação da oração do Pai Nosso, pe-
los do 2º ciclo da infância; teatro sobre 
as irmãs Fox, 3º ciclo da infância; de-
poimento juvenil do que representa a 
evangelização, pelos do 1º ciclo da ju-
ventude; teatro com a interpretação da 
música Dor e Confiança – Dani Ângelo 
, 2º e 3º ciclo da juventude.

Os ex-evangelizandos Luciano e Le-

onardo, prestaram depoimento com 
suas experiências pessoais  da época 
de evangelização.  

Houve ainda a apresentação do Coral 
da casa, interpretando músicas do fol-
clore infantil.

Carlos Alberto, Coordenador do Setor 
de Evangelização, prestou homena-
gem a todos os evangelizadores com 
a leitura de uma  mensagem do livro 
pelos Caminhos da Evangelização, de 
Cecília Rocha.

Houve depoimentos pessoais de jo-
vens do  3º ciclo da juventude, como 
evangelizandos na tribuna jovem para 
o grande público, no auditório 1, no 
sábado à noite.

Este momento comemorativo foi de 
profunda gratificação para os envolvi-
dos com a tarefa de evangelizar e de  
muita emoção para os pais e evange-
lizandos.

esde - estUdo 
sisteMatizado da 
doUtRina esPíRita 
2º seMestRe

Matrículas para o  G1 (GRUPO 1)
Local: Sala Auditório 2

Segunda-feira à tarde: 25/07/2011
Horário: 15h às 17h

Segunda-feira à noite: 25/07/2011
Horário: 18h às 20h30

Quarta-feira à tarde: 27/07/2011
Horário: 15h às 17h

Quinta-feira pela manhã: 28/07/2011
Horário: 9h às 11h

Sábado pela manhã: 30/07/2011

Horário: 9h às 11h

A inscrição deverá ser feita especifica-
mente no dia/horário de escolha para 
estudo, no 2° semestre de 2011. 
E-mail: sistematizado@sbebm.org.br

REINGRESSO E TRANSFERÊNCIA
Local: Sala 306/307

25/07/2011 (segunda-feira à tarde)
Horário: 15h às 17h

25/07/2011 (segunda-feira à noite)
Horário: 18h às 20h30

27/07/2011 (quarta-feira à tarde)
Horário: 15h às 17h

28/07/2011 (Quinta-feira pela manhã)
Horário: 9h às 11h

30/07/2011 (Sábado pela manhã)
Horário: 9h às 11h

O interessado deverá vir na data 
equivalente ao dia/horário em que irá 
estudar no 2° semestre de 2011. 
E-mail: sistematizado@sbebm.org.br

INÍCIO DAS AULAS
Segunda-feira à tarde: 01/08/2011
Horário: 16h15 às 17h45 (todos)

Segunda-feira à noite: 01/08/2011
Horário: 19h30 às 21h (todos os Gru-
pos)

Quarta-feira à tarde: 03/08/2011
Horário: 16h15 às 17h45 (todos os 
Grupos)

Quinta-feira pela manhã: 04/08/2011 
Horário: 10h30 às 12h (G1 e G2)

Sábado pela manhã: 06/08/2011
• Grupos 1, 2, 3, 4 e 5: 1º horário das 
8h30 às 10h / 2º horário das 10h30 às 
12h

• Grupo 6: das 10h30 às 12 h
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mundo sustentável

A Sociedade Beneficente Espírita Be-
zerra de Menezes - SBEBM adotou a 
utilização de um processo de recicla-
gem de resíduo orgânico. Trata-se da 
compostagem associada à criação de 
minhocas, ou minhocasa. 

Essa técnica transforma, de maneira 
mais rápida, resíduo orgânico, que ser-
ve de alimento para as minhocas, em 
biofertilizante, que poderá ser usado, 
por exemplo, em um jardim.

A primeira experiência da minhocasa foi 
junto à Evangelização, que demonstrou 
curiosidade, entusiasmo e cuidado com 
a natureza.

Gradativamente, os adultos ao conhece-
rem esse trabalho perguntam:

- O que isso tem haver com caridade? 
Com Espiritismo? Por que o “Bezerra” 
está promovendo isso? Por que não re-
alizar uma tarefa de maior relevância?

Mas agora, perguntamos: 

- Como saber se uma tarefa é mais rele-

O Dia da Solidariedade, em 21/05, incentivou diver-
sas ações solidárias no estado. Em Porto Alegre as 
atividades ocorreram na Usina do Gasômetro, reu-
nindo diversas ações da sociedade civil, iniciativas 
públicas e privadas, prestando serviços gratuitos à 
comunidade.

O propósito estava voltado para o tema RESPONSA-
BILIDADE – VOCÊ É RESPONSÁVEL PELAS SUAS 
ATITUDES. A Sociedade Bezerra de Menezes, atra-
vés dos Setores de Assistência Social, Gestão So-
cioambiental e Estudo Sistematizado, oportunizou 
atividades como a oficina de bonecos ecológicos e a 
exposição dos sub-setores da assistência social com 
peças de patchwork, costura, tricô/ crochê e o Can-
tinho das Bonecas.

Durante o evento visitaram o stand 219 pessoas, sendo que o trabalho apresentado foi bastante elogiado, várias pessoas 
verbalizaram que não tinham ideia ou conhecimento do trabalho desenvolvido pelo Centro Espírita.

No decorrer do evento, algumas pessoas deixaram registradas algumas opiniões e mensagens à equipe de voluntários da 
SBEBM. Este é o segundo ano em que a Sociedade Bezerra de Menezes participa desse evento.

O dia da Solidariedade foi instituído conforme Lei Estadual 11.693/2001, para disseminar o conceito de solidariedade, 
trabalhando para uma mudança cultural, estimulando a população a praticar ações em benefício de pessoas menos 
favorecidas. Hoje, esse dia faz parte do calendário oficial de Porto Alegre. Para mais informações, acesse: www.comi-
tedasolidariedade.com.br

ReciclageM e esPiRitisMo

dia da solidaRiedade

vante que outra se todas estão relacio-
nadas com as Leis Divinas? 

Tem tudo a ver com o Espiritismo! 

Sabemos que a Ecologia está intima-
mente ligada as Leis de Deus, que são 
estudadas no Espiritismo. Na Lei de 
Conservação, nas leis Morais, podemos 
ver a necessidade de resgate da relação 
entre homem e o meio ambiente, devi-
do à má utilização desse pelo homem. 
Nesta situação, vemos também a Lei de 
Ação e Reação, pois o homem emprega 
de modo errado seu livre arbítrio, cau-
sando danos ao meio ambiente e a ou-
tras espécies, sem medir suas consequ-
ências, ferindo o planeta e a ele próprio.

Com essa técnica de reciclagem, pre-
tendemos incentivar  a prática da ci-
dadania, aproximando as pessoas e 
conscientizando a todos nós sobre a ca-
pacidade que temos de mudar o micro-
ambiente em que vivemos, melhorando-
o ou piorando-o. 

Colabora-se no plantar de sementes 

para atitudes ecológicas, direcionando 
atenção às ações, para não cometermos 
os mesmos erros, analisando como as 
consequências de nossos atos individu-
ais influenciam o grande grupo. Chega-
remos, então, a uma idéia mais lúcida, 
de que todos estamos realmente conec-
tados uns aos outros no mundo em que 
vivemos e com o plano espiritual.
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notícias

sociedade BeneFicente esPíRita BezeRRa de Menezes 

ReceBe Visita do PResidente do 
conselho esPíRita da FRança

Foi com grande alegria que recebemos a visita em nossa 
Sociedade, do querido confrade Michel Buffet , presiden-
te do Conselho Espírita Francês . Na ocasião, além de co-
nhecer as dependências , as atividades beneficentes  da 
Assistência Social e os trabalhos espirituais que desen-
volvemos , pode compartilhar de alguns momentos como 
assistido, manifestando a vontade de receber o passe e 
tendo ele e sua esposa tirado uma Orientação Mediúnica 
Espiritual. 

Nos surpreendeu o conhecimento prévio que ele demons-
trou ter sobre nossa Casa, devido ao fato de comparti-
lhar na França da convivência com a querida irmã Ariane 
Ferreira  trabalhadora voluntária  da SBEBM , e que, ora 
estabelecida em solo francês , fez de uma ala de sua 
residência um pequeno Centro Espírita, iniciando alguns 
estudos (ESDE) e atividades doutrinárias . Recentemen-
te , enviamos arquivos para estes estudos,  tratando da 
atividade do Passe e Assistência Espiritual, instrumenta-
lizando os cursos por ela ministrados. Tal envio foi pos-
sível, pois atualmente na condição de   Coordenadora do 
setor de Atendimento Espiritual no Centro Espírita, do 
Departamento Doutrinário da FERGS, preparamos traba-
lhadores nesta área no Estado.  

“Conforme nos esclareceu na 
oportunidade,Michel Buffet, o Conselho 
Espírita Francês, conta com aproxima-
damente trinta (30) casas espíritas, 
a maior parte delas funcionando nas 
residências dos adeptos. Brevemente 
será inaugurado um novo centro que 
terá o nome do nosso patrono, Bezerra 
de Menezes, motivo pelo qual o nosso 
visitante emocionou-se em muitos mo-
mentos, durante a visita.”

Compartilhamos  este momento com todos os frequen-
tadores e trabalhadores voluntários da SBEBM, eis que 
significativo este encontro de realidades de uma mesma 

Causa e principalmente,  tratando-se da terra do Codifica-
dor, e consequentemente   todas as implicações espirituais 
daí decorrentes, as quais  ainda não alcançamos em sua 
plenitude , mas que temos a certeza da ação de nossos 
Benfeitores Espirituais , os reais dirigentes das nossas ta-
refas. 

Acompanharam a visita, membros do Conselho de Admi-
nistração da SBEBM, e na ocasião,  ofertamos aos visitan-
tes alguns impressos e CDs, institucionais, além de uma 
compilação , em francês sobre as obras de Chico Xavier, 
gentilmente disponibilizada pelo irmão Osmarino Carlos de 
Oliveira.

Sugerimos que os leitores acessem o nosso blog www.sbe-
bm.org.br, onde constam mais detalhes sobre a visita, in-
clusive uma reportagem na revista “Voie Spirite”, em que 
Michel Buffet registrou aspectos da nossa Casa, inclusive 
com levantamento fotográfico. 

Rogamos ao Mestre que este intercâmbio se intensifique 
cada vez mais e que tenhamos a consciência fortalecida 
em relação aos compromissos que assumimos nesta Seara.

Fraternalmente, 

Lea Bos Duarte

Diretora-Presidente do Conselho de Administração 
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palestras

psicografias

PalestRas doUtRináRias do Mês de jUlho

PsicogRaFias e PsicoFonias do 
dia do tRaBalhadoR

:: 27 de junho a 02 de julho
ninGuÉM vive para Si
• Livro dos Espíritos q. 913 à 917
• Evangelho Segundo o Espiritismo: 

cap. XI, 9, 11
• Fonte Viva, 347
• Livro da Esperança, 97
• Bênção da Paz, 140
• O Espírito da Verdade, 178 
 
:: 04 a 09 de julho
eSe – cap. Xvi  
Servir À deuS e a MaMon
• Livro dos Espíritos, questões 367 à 

370, 815 e 817
• Evangelho Segundo o Espiritismo: 

cap. VI, 6

• Livro da Esperança, 127, 
129,131,133

• Caminho, verdade e vida, 165

:: 11 a 16 de julho
propriedadeS
• Livro dos Espíritos, questões 29, 712, 

e 884.
• Livro da Esperança, 131 e 133
• Voltas que a vida dá, 36
• O Espírito da Verdade, 138 
• Estude e viva, 53 
• Caminho, verdade e vida, 313

:: 18 a 23 de julho
caridade e riQueZa
• Livro dos Espíritos q. 267, 679, 808, 

899, 925

• Evangelho Segundo o Espiritismo: 
cap. XVI, XXV, 9

• Palavras de Vida Eterna, 115
• Livro da Esperança, 127
• Dinheiro, 30, 36, 45
• Jesus no Lar, 91, 127

:: 25 a 30 de julho
autor eSpiritual: 
joanna de ânGeliS
• Leis Morais da Vida
• Dias Gloriosos
• O despertar do Espírito
• Libertação pelo Amor
• Autodescobrimento
• Plenitude
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Bendita Casa Espírita

Bendito sejas, meu Deus, pela oportuni-
dade que se apresenta.

No cenário Divino, nunca como hoje o 
teu amor se mostra tão eficaz.

Vencemos as duras lutas dos milênios de 
reencarnação e, atônitos, contemplamos 
o cenário da vida física repleta de possi-
bilidades de trabalho pela Luz. Planeta 
de Divinas possibilidades de evolução 
nos desafios que se apresentam.

Esta Casa de Caridade tem sido um 
manancial de entendimento dos valo-
res morais e espirituais. Aprendemos 
em seus estudos regulares, metódicos 
e disciplinados que ofertam a generosa 
tarefa de recolher ensinamentos trazidos 
pela legião de espíritos, configurando em 
celeiro de Luz que se coloca acima do 
alqueire.

Casa Espírita generosa e amiga, compa-
nheira de todas as horas, que vences os 
tempos difíceis da ignorância humana, 
de alma atormentada por não aceitarem 
a verdade que liberta.

Mensageiros Divinos vos aguardam para 
o banquete de Luz das almas que tem 
em Jesus o caminho, a verdade e a vida, 
porque como nos disse o Mestre, nin-
guém vai ao Pai sem cumprir com os en-
sinamentos do seu Evangelho Redentor.

Amai-vos e instruí-vos, Espíritas que crê-
em na generosidade do Amor!
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Bendita estrela de Israel que não se 
constitui em um símbolo Cristão, mas 
em um sinaleiro Divino das almas que 
migram em busca da Luz!

Jesus, estrela Divina, continues a falar 
aos nossos espíritos para que desperte-
mos da sombra da ignorância das Leis 
Divinas.

Mensageiro Divino, ilumina os seareiros 
de teu Amor, que elevam um tributo de 
Fé e de reconhecimento de que se não 
seguirmos a Ti, nos perderemos num la-
birinto de dor.

Mestre, irmão Maior, continuas conosco 
nos ditames de Deus, na administração 
espiritual deste pequenino orbe, que 
ainda guarda na terra a luminescência 

de tuas pegadas a nos indicar a estrada 
Divina de teu Amor!

Mestre, reconhecemos em ti a verdade 
que liberta nossas almas ainda aprisio-
nadas nos vícios desoladores.

Mestre amado, reconhecemos em ti, o 
semeador Divino, da palavra que consola 
e edifica as almas migrantes nas para-
gens terrenas.

Mestre amado, ajuda-nos a reconhecer 
em ti a verdade que liberta os irmãos 
equivocados pela cegueira do egoísmo.

Mestre amigo, te buscamos nas peque-
ninas formas de servir, para é no silencio 
dos recônditos das almas que o teu tra-
balho se efetiva na renovação.

Mestre Divino, te pedimos nesta prece 
que olhe por nós viajores, que por ig-
norância da verdade nos perdemos nos 
desfiladeiros, em torturantes buscas que 
só saciarão suas necessidades se encon-
trarem em Ti a Luz que liberta e edifica 
para o encontro da Felicidade!

Mestre, te buscamos amar, nos pequeni-
nos órfãos, nas mães sofredoras, nos en-
fermos do corpo e da alma, dos homens 
que labutam pelo pão de cada dia.

Se por nós, oh divino Mestre Jesus.



MENSAGEIRO é uma publicação bimestral da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes: Av. Nova York, 686 - Auxiliadora 
Porto Alegre/RS - CEP 90550-070. Fone: (51) 3343.0625 . www.sbebm.org.br | Projeto gráfico: Departamento Administrativo - Setor 
de Comunicação (comunicacao@sbebm.org.br) | Jornalista Responsável: Magda Wagner/RP no4981 | Revisão: Berenice Coan | Tiragem: 
5000 exemplares | Impresso em papel reciclado em defesa da natureza | Data do primeiro exemplar: 01/10/2004.

psicografias e psicofonias

:: iluMine conSciÊnciaS! ao terMinar de ler eSte periÓdico, oFereça-o À outra peSSoa! ::
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O tempo passa e a mediunidade conti-
nua sendo pouco entendida pelos ho-
mens. As obras escritas, que trazem as 
informações precisas como roteiro divino 
de esclarecimento e segurança aos gru-
pos mediúnicos, nem sempre cumprem 
a sua função. O intelecto assimila o que 
o coração ainda não consegue adotar 
como procedimento e norma.

Entregar-se inteiramente na confiança 
de que não vos faltará o auxílio preciso 
na hora devida.

Homens de pouca fé! Continuam teme-
rosos, receosos da presença dos irmãos 
comunicantes. O que seria da humani-
dade se o intercâmbio mediúnico não 
existisse como porta de acesso da huma-
nidade aos semblantes espirituais.

Sacudir consciências, demonstrar cla-
ramente os resultados das ações dos 
homens, constitui-se um verdadeiro au-
xílio aos homens encarnados com suas 
consciências temporariamente oblitera-
das pelas injunções da carne. É preciso, 
pois, que o campo mediúnico se abra 
trazendo as informações necessárias à 
corrigenda e ao alívio  dos sofrimentos e 
das dores do homem exilado na terra, do 
espírito exilado na carne.

Quanta dor, quantas mensagens abor-
tadas pela invigilância de muitos, pela 
falta da fé viva.

Os benfeitores espirituais necessitam de 
médiuns seguros, não na sua condição 
como homem ou na sua mera intelectu-
alidade, mais seguros na sua confiança 
em Deus que não lhes possibilitaria algo 
que vos fosse prejudicar, ciosos que a 
mediunidade cause algum desarranjo fí-
sico energético.

Amados irmãos, seria bom que essa pre-
ocupação fosse a mesma quando delibe-
radamente agrides a tua estrutura física, 
energética, energias vendidas barato nas 
feiras livres da inconsciência humana. 
Se economizasse a tua energia para o 
trabalho renovador, não terias que temer 
as injunções da carne sobre o impulso da 
mediunidade renovadora. O que temeis, 
deveriam temer a sua própria inabilidade 
de administrar recursos oferecidos gen-

tilmente pela espiritualidade maior em 
benefício da humanidade. Temerosos, 
receosos, muitos pensam que a espiri-
tualidade superior a eles se assemelha. 
Como são relapsos nos cuidados alheios, 
na solicitude do amor, na vigilância. 
Pensam que a espiritualidade superior 
também usaria o campo mediúnico sem 
nenhuma responsabilidade moral, éti-
ca, caridosa e generosa.  E aquele que 
se entrega à tarefa sem questionar dor 
alguma, colhe os frutos do benefício do 
amor. Ao retornar à pátria espiritual, en-
contra legião de irmãos reconhecidos, 
por um momento de intercâmbio medi-
único, por terem possibilitado a perma-
nência no campo do trabalho para des-
pertar suas consciências e vislumbrar 
um rastilho de uma janela aberta, um 
pouco do amor que não souberam culti-
var no imo do seu ser.

Mediunidade, intercâmbio divino do 
amor, exercido com cuidado e carinho 
sob a proteção bendita dos seareiros de 
Deus.

Mediunidade, intercâmbio generoso, be-
néfico e salutar no despertar das cons-
ciências ainda adormecidas pelo tédio, 
pela falta de entendimento da verdade 
que liberta e constrói para a luz.

Tenhamos fé!
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Queridos Amigos e Irmãos do Coração...

A vida é movimento constante, é Traba-
lho que não se interrompe.... Despertar 
a consciência para esta realidade é fator 
de suma importância!

O nosso papel nesta Grande Engrena-
gem é primordial, por menor que pareça 
a nossa contribuição, nossos compa-
nheiros de caminhada aguardam pelas 
nossas ações Conscientes!

Somos instrumentos de construção e 
precisamos saber a forma como encai-
xamos os tijolos que nos vêm às mãos.

Busquemos nos antecipar em conjunto! 
O Material e o Espiritual devem se unir, 
afinal, somos todos Espíritos, que hora 
estamos de um lado, hora de outro na 
vida.

A Prece que nos une e nos prepara para 
o repouso e o início de mais um dia deve 
ser feita com o coração, para a entrega 
de cada Ofício!

Busquemos unidos nos entregar, nos do-
armos para cada ação de Coração, com 
Amor... O Retorno, Deus se encarregará 
de nos conceder, tenhamos Fé e sigamos 
Confiantes! Luz e Paz!
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Na luz do amanhecer, nas estrelas que bri-
lham para todos. O sol que nasce cada dia 
assim como nasce o pensamento de cada 
ser. Cuidem desse pensamento, que ele 
possa brilhar, que ele possa florescer, que 
ele possa se espalhar em vossas mentes, 
em vossos corações, em vossas palavras, 
em vossos atos, em tudo que vós possais 
distribuir a todos irmãos do caminho da jor-
nada, para aqueles mais humildes. Deus, 
sorrindo, sem nada pedir, assim como a flor 
com a sua beleza, ilumina todas as mentes 
que estão entristecidas.

Amem, perdoem, vivam cada minuto como 
se fosse o único a viver e a ter paz no co-
ração. Sigam com amor do Cristo, amem 
como Cristo vos amou, pratiquem o bem 
como Cristo praticou e assim tenham a paz 
no coração todos os dias. 

Que assim seja.
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Queridos Irmãos...

Queres ser Feliz? Comunique-se! 
Como? Sorrindo, Ouvindo, Abraçando, 
Observando, Sentindo, Agradecendo, 
enfim... Existem tantas formas de 
comunicação... Reflitam...

Pensem sobre a Direção que estão se-
guindo! Não se deixem levar! Optem com 
Consciência! Vivam com discernimento! 
Comprometam-se com a segurança, com a 
confiança de que estão sendo amparados, 
que possuem o respaldo do Pai Maior!

Os amigos do Plano Maior estão a Postos!

Sigamos Juntos!

Luz, Paz e muito Amor!


