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Diz a questão 344 do Livro dos Espíritos: “Em que momento a alma se une ao cor-
po? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. 
No momento da concepção, o Espírito designado para habitar determinado corpo 
se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais, até 
o instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se 
encontra entre os vivos e servidores de Deus.”

Em relação ao momento do início da vida, a ciência humana - que sempre estará 
em consonância com os postulados espíritas - também, pela palavra da Embriologia 
Humana, dispõe que a vida se dá desde a concepção. Esse conceito vigora desde 
1827 por Karl Ernst Von Baer, o “pai da embriologia moderna”, até os atuais estu-
dos acerca do assunto.

Contudo, infelizmente, no dia 12 de abril desse ano, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) encerrou o julgamento, iniciado no dia anterior, da Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 54, proposta pela Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), no qual acabou por autorizar a práti-
ca do aborto dos anencéfalos no País.

Em relação ao anencéfalo, especificamente, conclusões médicas têm 
apontado que, em razão de ficarem preservadas diferentes partes do en-
céfalo (tronco encefálico, região talâmica e, inclusive, porções do córtex 
cerebral), há “regiões responsáveis pelo controle automático de fun-
ções viscerais como os batimentos cardíacos e a capacidade de respirar 
por si próprio, ao nascer”. Ademais, os cientistas concluíram que “o 
tronco encefálico e porções adjacentes de regiões mais profundas do 
cérebro representam o substrato de ligação com a mente e a cons-
ciência.” (Carta de Princípios estabelecida no V Congresso Médico-

Espírita – MEDNESP – 28/05/2005)

A defesa da vida constitui uma das campanhas 
permanentes da Federação Espírita Brasileira (FEB). 
Efetivamente, o primeiro e mais importante dos direitos 
humanos recebe a devida atenção também dos espíritas.

e o Espiritismo
OS AnencéfAlos

conte mais
Contação e leitura de 
histórias para crianças

autor espírita
Saiba mais sobre a vida e obra 
de Rodolfo Calligaris

assistÊncia  
sociaL - um convite ao 
voluntariado
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Em que pesem tais considerações, o que prevaleceu naque-
le julgamento foi a ideia da chamada viabilidade da vida, na 
medida em que o anencéfalo vive no máximo algumas ho-
ras. Com todo o respeito devido aos eminentes ministros que 
aprovaram o aborto do anencéfalo, discordamos de tal enten-
dimento, haja vista que a vida, ainda que a extra-uterina seja 
de poucas horas, deve ser protegida de forma integral. Joanna 
de Ângelis, por intermédio de Divaldo Franco, em mensagem 
psicografada sobre a anencefalia no dia em que iniciou o jul-
gamento no STF, elucida: “Necessitam viver no corpo, mesmo 
que a fatalidade da morte após o renascimento reconduza-os 
ao mundo espiritual. Interromper-lhes o desenvolvimento no 
útero materno é crime hediondo em relação à vida. Têm vida 
sim, embora em padrões diferentes dos considerados normais 
pelo conhecimento genético atual...”1

A comovente história de um anencéfalo, relatada durante uma 
reunião mediúnica, toca-nos o coração ao dizer que, após ter 
sido amado intensamente pelos pais durante a gestação e nas 
poucas horas de vida após ter vindo à luz, veio renascer, em 
outra existência, desta vez com uma saúde física plena, no-
vamente como filha dos mesmos pais. Nessa história2, é ex-
plicado, também, o quanto foi importante aquele período da 
anencefalia e o amor incondicional dos pais. 

Ao tratar desse sensível tema, não se pode descartar, outros-
sim, a hipótese de que os diagnósticos de anencefalia podem 
mostrar-se, dolosa ou culposamente, equivocados. Há de se 
ter presente que a dúvida sempre milita em favor da vida. Na 
linha de que uma imagem vale muitas vezes mais do que pala-
vras, recomendável é o vídeo “Flores de Marcela”, que está no 
YouTube. Trata da emblemática história de Marcela de Jesus, a 
menina anencéfala que viveu um ano e oito meses. Ela, dentre 
outras atitudes (alimentava-se, ouvia, sorria, chorava, reagia), 
não gostava de laranja. É isso mesmo. A anencéfala Marcela 
não gostava de laranja. Está lá no vídeo. E o que diz a legisla-
ção que vige em nosso país?

Felizmente, para a defesa dos indefesos anencéfalos, não há 
necessidade de ser invocada a Lei Protetiva dos Animais (in-

clusive de seus ovos), tal qual fez o jurista Sobral Pinto no 
antológico caso em que defendeu o então prisioneiro político 
Harry Berger. No Brasil, a vida é assegurada como direito fun-
damental em nossa Constituição Federal (artigo 5º, “caput”) e 
o Código Civil preserva o direito, não só patrimonial, dos nas-
cituros (artigo 2º). Ainda que tais disposições já garantissem a 
proteção jurídica do nascituro, no Brasil foi-se mais adiante. O 
Estado Brasileiro passou a ser signatário da Convenção Ame-
ricana de Direito Humanos, o denominado Pacto de São José, 
quando o ratificou em 1992. Conquanto o nascituro já seja 
um sujeito de direitos, o Pacto de São José o erigiu à condição 
de pessoa, assegurando-o, expressamente, proteção desde a 
concepção.

A única reserva que tal diploma faz diz respeito aos países sig-
natários cuja legislação interna disponha em sentido contrário 
– que não é o caso do Brasil - , ou seja, que expressamente 
preveja o início da vida em momento posterior ao da con-
cepção. Nessa hipótese, conforme entendimento firmado na 
Resolução 23/81 (Caso Commonwealth vs. Kenneth Edelin) da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não se aplica 
o Pacto de São José, justificando-se a expressão “em geral” 
de seu artigo 4º.

Com esse entendimento adotado pela Suprema Corte brasilei-
ra, adotar-se-á o recurso cabível para a Corte Interamericana 
de Direitos Humanos que sempre terá a sua competência res-
guardada para a aplicação do Pacto de São José, a fim de que 
seja preservada a ordem jurídica do país, não permitindo que 
se retroceda à semelhança daquela sociedade que sacrificava 
aqueles por ela considerados inválidos.

Por outro lado, importante mencionar que o ministro Marco 
Aurélio, relator da ADPF nº 54, referiu que Marcela de Jesus 
não se tratava de uma anencéfala. Nesse sentido, convém res-
saltar que é aguardada a publicação dos votos na íntegra de 
todos os demais ministros para se poder aferir se a Resolução 
nº 1.989/2012 do Conselho Federal de Medicina – que dispõe 
sobre o diagnóstico de anencefalia para a antecipação tera-
pêutica do parto e dá outras providências – não desbordou 
dos critérios fixados naquela decisão. Outras iniciativas como a 
tramitação de projetos de Decretos Legislativos junto ao Con-
gresso Nacional que objetivam sustar a decisão da ADPF nº 54 
também estão sendo empreendidas.

Entretanto, nós, espíritas, sabedores de que nada, inclusive as 
situações de anencefalia, é por acaso, temos que ter a com-
preensão de que somente com o esclarecimento sobre a nossa 
condição de espírito imortal, que a Doutrina Espírita nos traz, 
chegaremos a tempos em que a vida será respeitada por todos 
em sua absoluta plenitude.

Marcos Vinícius seVero da silVa
Membro da Associação Jurídico-Espírita do RS 
Trabalhador 
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1 Fonte: (http://www.divaldofranco.com/mensagens.php?not=283)
2 Fonte: (http://www.sepalcascavel.com/home/mensagens)



SOC. BEN. ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES  3

Filho de pai italiano e mãe brasileira, de família tradicional rio-clarense 

(SP), Roberto Calligaris nasceu em 30 de outubro de 1913. Casado e pai 

de três filhos, ingressou na Cia Paulista de Estradas de Ferro, em 1929, 

como praticante de escriturário, vindo, mais tarde, a tornar-se professor 

de Português na Escola Senai da Ferrovia e, posteriormente, seu primeiro 

diretor. Aos 21 anos, quando começou a escrever seus artigos e poesias 

nos jornais de Rio Claro, conheceu o Espiritismo, doutrina que abraçou 

com fervor e carinho até o final de sua existência terrena, em 15 de 

agosto de 1975.

No decorrer de sua vida, participou de diversas atividades sociais, prin-

cipalmente, na benemerência. Colaborou como expositor em diversos 

‘encontros de casais’. Foi um dos fundadores do Lar Espírita “Espiridião 

Prado”, em 1964, mantendo-se como seu diretor até a data de seu de-

sencarne. Também foi diretor da “Casa dos Espíritas” por vários anos, 

onde, freqüentemente, realizava palestras doutrinárias. Além disso, era 

entusiasta do Esperanto, divulgando e ensinando o idioma em diversos 

estabelecimentos de ensino.

Escreveu para jornais rio-clarenses, bem como para órgãos da imprensa 

espírita, principalmente para as revistas “Reformador”, da Federação Es-

Rodolfo calligaris
Conheça o autor que, além de nos deixar várias 
obras doutrinárias, foi entusiasta do Esperanto, 
divulgando e ensinando o idioma em diversos 
estabelecimentos de ensino.

De 02/07 a 07/07 

02jul  O médico Jesus

03jul  Mudanças de rumo

04jul  Espelho, espelho meu

04jul  Você é o seu remédio

05jul  Segredos da saúde

06jul  Prove o amor

07jul  Convidado - José Luiz Peixoto

De 09/07 a 14/07 
09jul  Sem reclamação

10jul  Cura real

11jul  Farmácia de Jesus

11jul  Socorro de Deus

Palestras doutrinárias de Julho
Tema do mês: O médico  Jesus

12jul  Três remédios

13jul  Paciência é remédio

14jul  A criança cura

16/07 a 21/07
16jul  Dieta mental 

17jul  Perdoar a seus pais

18jul  Palavras que curam

18jul  Mente curável

19jul  Regeneração

20jul  Terapia do amor

21jul  A doença é o caminho da cura

23/07 a 28/07
23jul  Converse com seu travesseiro

17jul  Alguém bate à sua porta

18jul  Temperança

18jul  Ajude seu médico

19jul  Risoterapia

20jul  O poder da vontade

21jul  Doenças do casamento

30/07 e 31/07
30jul  Para melhorar agora

31jul  Oração a Jesus

Bibliografia
O médico Jesus - José Carlos de Lucca

O Evangelho segundo o Espiritismo

O Livro dos Médiuns

autor espírita

pírita Brasileira (FEB), e ‘Anuário Espírita’. Escritor 

de obras doutrinárias de valor, sempre doava seus 

direitos autorais às editoras, colocando a divul-

gação doutrinária acima de qualquer interesse 

pessoal. 

OBrAs DO AutOr EDitADAs pElA FEB:

• Parábolas Evangélicas (FEB)

• O Sermão da Montanha (FEB)

• Páginas do Espiritismo Cristão (FEB)

• As Leis Morais (FEB)

• A Vida em Família (Instituto de Difusão 

Espírita, Araras , SP)

1 Fonte: (http://www.divaldofranco.com/mensagens.php?not=283)
2 Fonte: (http://www.sepalcascavel.com/home/mensagens)
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saúde

Como é transmitida a Gripe influenza A?
A gripe A é uma doença respiratória aguda, causada por um 
novo vírus da gripe. Ela é transmitida de pessoa a pessoa 
principalmente por meio da tosse, espirro ou através de con-
tato com secreções respiratórias de pessoas infectadas.

Como se prevenir?
1. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão, espe-
cialmente após tossir ou espirrar. Sugere-se também o uso 
do álcool gel (70,0º).

2. Não compartilhar copos, alimentos, toalhas e objetos de 
uso pessoal.

3. Pessoas com qualquer tipo de gripe não devem frequentar 
ambientes fechados e com aglomeração de pessoas.

4. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com um lenço 
preferencialmente descartável.

5. Não usar medicamentos sem orientação médica. A auto-
medicação pode ser prejudicial à saúde.

O Conte Mais é uma iniciativa da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS). Para mais 
informações, visite o blog:  
www.contemaisfergs.blogspot.com.br

Saiba como se prevenir

contação e leitura de histórias

Influenza A (H1N1)
dA GRiPe

conte Mais:

6. Evitar abraços fraternos, preces de mãos dadas, 
apertos de mão, beijos, etc.

7. Não deixar água nos vasilhames de uma semana para 
a outra, sempre esvaziá-la após a reunião, trazendo-os 
higienizados para o próximo trabalho.

8. O contágio ocorre de pessoa a pessoa. O vírus per-
manece em superfícies de 2 a 8 horas, acontecendo 
quando não há lavagem adequada das mãos após o 
contato com objetos contaminados.

Quais os sintomas?
1. Febre súbita, superior a 38ºC

2. Tosse e espirros 

3. Dores de garganta, dores musculares e de cabeça

4. Arrepios de frio, cansaço, diarréia e/ou vômito

A partir do dia 26 de junho, crianças e adolescentes terão um 
espaço na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. 
É o projeto Conte Mais, que tem como objetivo desenvolver 
uma proposta didática de educação da inteligência emocional 
e da construção da identidade moral positiva da criança e do 
adolescente. O Conte Mais utiliza o recurso de contação e 
leitura de histórias com uma mensagem que educa a emoção 
e o sentimento, por meio de linguagem simbólica. 

As atividades acontecerão às terças-feiras, das 19h às 21h. 
A sala Multiuso 1 contemplará o momento de contação de 
histórias. Em breve, ao lado do Bazar, será organizado o Espa-
ço Conte Mais: um local lúdico, planejado especialmente 
para atender confortavelmente a infância e a juventude. 

Os pais e responsáveis poderão deixar os pequeninos 
no Espaço Conte Mais enquanto participam das Preces 
e Irradiações, assistem às Palestras Públicas e rece-
bem o Passe. 

Todos serão acolhidos com carinho pela equipe do projeto e 
poderão ouvir belas histórias.
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Atendimento fraterno  
pelo diálogo

A importância

O Atendimento Fraterno pelo Diálogo consiste em receber 
fraternalmente aquele que busca o Centro Espírita, dan-
do-lhe a oportunidade de expor, livremente e em caráter 
privativo e sigiloso, suas dificuldades e necessidades.
Acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos prin-
cípios do Evangelho, à luz da Doutrina Espírita, ouvindo 
e orientando com respeito, atenção e humildade aquele 
que:

a) Deseja fazer uma visita e/ou integrar-se às atividades 
do Centro Espírita;

b) Deseja receber ajuda espiritual;
c) Deseja informação ou estudo;
d) Necessita de assistência, orientação doutrinária  

ou amparo;
e) Tem interesse em conhecer a Doutrina Espírita e o tra-

balho espírita.

A música consegue elevar o padrão vibratório de todos aqueles que a ouvem. 
Quando um Coral canta músicas que comovem, que alegram a alma, as ener-
gias geradas ajudam encarnados e desencarnados nas reformulações interiores, na 
mudança de vida que tanto se almeja. Tanto quanto as apresentações públicas, os 
ensaios têm papel fundamental. Os encontros servem diretamente ao despertar de 
consciências entre os espíritos sofredores inacessíveis a outros tipos de doutrinação 
e, indiretamente, na captação de energias colocadas à disposição do plano espiri-
tual para outros trabalhos de assistência da Casa.

Essa é a tarefa desenvolvida pelo Coral da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra 
de Menezes: um trabalho voluntário feito por pessoas que doam suas vozes para 
que energias harmonizantes sejam distribuídas a todos ao seu alcance. Os ensaios 
são sempre aos sábados, das 14h30 às 16h30, no Auditório II. As inscrições são 
realizadas duas vezes ao ano, em março e agosto. 

A data da inscrição, paro o segundo semestre, será dia 21 de julho, das 13h às 
14h. Os requisitos necessários são: ser sócio da Casa e estar estudando (ou já ter 
concluído) cursos como: CIEDE, ESDE, Mediúnico ou EADE. O Coral precisa de 
pessoas que queiram trabalhar na obra do Cristo usando a voz como instrumento. 
Mais informações: coral@sbebm.org.br.

O Coral também convida a todos a assistir ao Ensaio Aberto que será dia 14 de 
julho, às 14h30, no Auditório I. Venham conhecer este lindo trabalho!

*Sílvia Bassani Ramos, Coordenadora do Coral SBEBM.

CiEDE - 2º sEMEstrE
iNsCriÇÕEs:
27/08 (segunda-feira) das 18h às 20h
29/08 (quarta-feira) das 16h às 18h
01/09 (sábado) das 9h às 11h
lOCAl: Auditório 2 - Prédio 667

iNÍCiO DAs AulAs
10/09 (segunda-feira) das 19h30 às 21h
12/09 (quarta-feira) das 16h30 às 18h
15/09 (sábado) das 10h30 às 12h
lOCAl: Auditório 2 - Prédio 667

pÚBliCO AlVO: Interessados e Participan-
tes de edições anteriores que necessitem 
recuperar conteúdos não vistos (faltas).

   

MAtrÍCulAs
EsDE (GrupO 1) - 2º sEMEstrE

local: Auditório 2
2ª-feira (tarde) - 23/07 das 16h às 18h
2ª-feira (noite) - 23/07 das 18h às 20h
4ª-feira (tarde) 25/07 das 16h às 18h
5ª-feira (manhã): 26/07 das 9h às 11h
Sábado (manhã) 28/07 - 09h às 11h

prÉ-rEQuisitOs pArA A iNsCriÇÃO:
• Ser sócio ativo da SBEBM
• Ter concluído o CIEDE
• O candidato só poderá ser inscrito por ou-
tra pessoa com autorização escrita e assina-
da por ele
• A inscrição deverá ser feita especificamen-
te no dia de escolha para estudo (ESDE)

rEiNGrEssO  E  trANsFErÊNCiA
Data: 27/07/2012
Horário: 15h às 17h e das 19h às 20h
Sala 310 (Secretaria ESDE)

iNÍCiO DAs AulAs
• 2ª-feira (tarde) 30/07 - 16h15 à 17h45
• 2ª-feira (noite) 30/07 - 19h30 à 21h
• 4ª-feira (tarde): 01/08 - 16h15 à 17h45
• 5ª-feira (manhã) 02/08 10h30 às 12h 

(grupos G1, G2, G3 e G4)
• Sábado (manhã) 04/08/2012 

(grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
1º horário   8h30 à 10h 
2º horário 10h30 à 12h

e-mail Setor ESDE  
sistematizado@sbebm.org.br
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 da música

ciede

esde

• Segunda-feira: 19h às 21h
• Terça-feira: 13h às 15h
• Quarta-feira: 19h às 21h
• Quinta-feira: 13h às 15h
• Sábado: 9h às 12h
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A Caminho da luz
Francisco Cândido Xavier 
Quem busca compreender nosso mun-
do e penetrar nas origens do planeta 
vai encontrar neste livro a resposta. Dos 
eventos, fatos, situações e personagens 
que, através do tempo, balizaram a nos-
sa marcha, o autor espiritual destacou os 
mais relevantes e os apresenta em notá-
vel trabalho de síntese.

Narra a história da civilização à luz do 
Espiritismo, mostrando a verdadeira posi-
ção do Evangelho do Cristo em face das 

Velhice: culpada ou 
inocente?
Carlos Eduardo Accioly 
Durgante
Nesse livro o médico geriatra Dr. Carlos 
Eduardo Accioly Durgante aborda com 
propriedade e adequação a questão 
da velhice, convidando o leitor a uma 
reflexão sobre o tema, não só do pon-
to de vista da medicina, mas com um 
olhar lúcido e sensível, na perspectiva 
bio-psico-espiritual da maturidade da 
vida.

Todos os livros aqui mencionados estão disponíveis na 
livraria de nossa sociedade, visite-nos!

Aos Espíritas
Divaldo Franco
Promoção: R$9

Os Bezerra de 
Menezes e o 
Espiritismo 
Jorge Damas

O poder do 
Diálogo 
Alkíndar de 
Oliveira

*

religiões e filosofias terrenas. Trata dos primeiros habitantes da Terra, per-
passando as páginas históricas dos povos. Emmanuel demonstra que, por 
determinismo divino, estamos todos a caminho da Luz! 

fAçA ecobAG 
usAndo uMA 
cAMiseTA velhA
Aprenda a fazer uma sacola usando cami-
seta velha. Com alguns cortes e uma cos-
tura simples você faz sua própria ecobag!

Estire sua camisa sobre uma mesa e corte 
as mangas. Certifique-se de não cortar as 
costuras, pois isso deixará a sua ecobag 
mais resistente. Corte a gola, que será a 
alça da sua sacola. Mas antes, marque 
com o lápis ou caneta o local exato do 
corte. Para facilitar a marcação, posicio-
ne o prato em cima da gola com metade 
do seu diâmetro sobre a camisa e a outra 
metade para fora. Agora é só marcar e re-
cortar. Quanto maior o círculo, mais fina (e 
frágil) será a alça

Vire a camiseta ao avesso e marque com 
os alfinetes o local onde irá costurar a base 
da sua ecobag. É nesse momento também 
que você irá definir o comprimento da sua 
bolsa. Use a máquina de costura para fe-
char o fundo de sua sacola. Pode usar o 
tipo de costura que preferir. Para torná-
la ainda mais forte, reforce a costura do 
fundo e das quinas da ecobag. Você ainda 
pode colocar bolsos na parte de dentro da 
sacola.
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Todas as pessoas que, de alguma forma, colaboram com o setor de Assistência So-
cial, seja na doação de alimentos, roupas ou outros produtos, seja no trabalho de 
triagem, reaproveitamento e distribuição das doações são consideradas voluntárias. 
Estas atividades oportunizam ao trabalhador se tornar coadjuvante na grande obra 
de Jesus, na obra da caridade. Da mesma forma, aquele que vem à Casa, que traz 
o seu donativo, o seu óbolo, e que o coloca nas “bocas de lobo”, disponíveis para 
alimentos e outras doações e que, o faz de boa vontade, recebe do alto os mesmos 
benefícios espirituais.

A importância desse trabalho, muitas vezes, não é percebida, mas é fundamental 
para as 26 entidades que recebem as doações. São mulheres em situação de vulne-
rabilidade social, algumas presidiárias, outras gestantes, homens, crianças, adoles-
centes e idosos que têm acesso a produtos organizados e embalados com carinho 
pela equipe voluntária da Assistência Social.

Nessa época do ano, principalmente, muitas pessoas precisam de roupas, o que 
aumenta a demanda de doações. Para uma melhor organização e distribuição ra-
cional dos produtos, as peças recebidas são triadas e empacotadas de acordo com 
o público assistido. Por isso, atualmente, a triagem é a atividade que mais necessita 
de voluntários, um trabalho que não exige conhecimento ou habilidade, apenas a 
vontade de fazer caridade. 

Se você tem interesse em colaborar, deve procurar o setor de Assistência Social, em 
frente a SBEBM, ao lado do estacionamento, e marcar entrevista com o coordenador 
do setor. Sua Boa Vontade será sempre bem vinda.

“caridade. Palavra sublime que 
resume todas as virtudes, tu deves 
conduzir os povos à felicidade; em 
te praticando, eles criarão para si 
alegrias infinitas para o futuro e, 
durante seu exílio sobre a Terra, tu 
lhes será a consolação, o antegozo 
das alegrias que gozarão mais tarde, 
quando se abraçarão todos juntos 
no seio de deus de amor. Foste tu, 
virtude divina, que me proporcionaste 
os únicos momentos de felicidade que 
desfrutei sobre a Terra”. 
evangelho segundo o espiritismo, cap Xiii

Seu gesto de amor será perfeito para 
ajudar a quem tanto precisa!

volunTÁRio: coadjuvante na obra de Jesus

Bazar Amor Perfeito
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Em benefício das obras assistenciais e de manutenção da nossa Casa!

Colabore doando: CDs, louças, artesanato, roupas, calçados e brinquedos.
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Queridos cooperadores desta Casa!

Viemos aqui para deixar uma mensa-
gem de incentivo ao estudo, ao trabalho 
e à vivência da mensagem do Mestre.

Pedimos que foquem suas energias 
para o crescimento íntimo, tão neces-
sário para o resultado da tarefa. 

Aqui, nesse Templo de Amor e Fé, ne-
nhuma tarefa é maior que a outra. O 
que determina a grandeza desta é 
quão devotado à tarefa o seareiro está 
e quanto amor coloca para o próximo. 
Muitas vezes, um sorriso verdadeiro 
e gentil auxilia mais que mil palavras. 
Sintam-se todos cooperadores do Cris-
to e, por isso mesmo, esforcem-se para 
serem cada dia mais felizes, caridosos e 
amorosos.

irmãos!

Estou aqui, hoje, para lembrá-los da im-
portância da prece. 

Quantos de vós ainda não conseguem 
fazer deste ato rotina diária de luz e 
proteção! É preciso orar e vigiar, nos 
ensinou o Mestre Jesus! Somente assim 
estaremos resguardados dos desvios 
morais onde muitos ainda se deixam 
levar pela imprevidência. 

Peçam amparo, queridos irmãos, seja 
para o dia que começa, seja para o sono 
físico. Lembrem-se que as más tendên-
cias ainda habitam nas consciências e 
que são aproveitadas por aqueles que 
desejam o afastamento dos trabalha-
dores do bem. Façam sua parte e esta-
rão sempre amparados pela luz divina. 
Luz e Paz a todos vós!

Caros Amigos!

Às vezes estamos desanimados com 
coisas que nos acontecem nessa vida 
terrena, mas não podemos esquecer 
que elas existem para fazer-nos evoluir.

O EVOLUIR depende da nossa busca 
de fé, de oração e discernimento para 
entender o que se passa naquele mo-
mento. 

Busquem os remédios espirituais da 
Casa! O passe, os atendimentos fra-
ternais que sempre terão uma palavra 
para sua compreensão e entendimento 
do momento. Temos as preces e ora-
ções para irradiar energias a vocês e a 
todos que vos acompanham nessa ca-
minhada. Temos as palestras para trazer 
informações para a sua caminhada.  
Procure os nossos auxílios para apazi-
guar teu espírito. Muito amor e paz! 
Estamos com todos!

Mensagem à Família

Amados Irmãos, que a luz e paz derra-
mem-se sobre cada um de vós!

Amigos da família, amigos do amor 
iluminam-vos para que meditem que, 
além dos vossos lares, há o grande Lar 
do Senhor.

Trabalhem e recebam os 
necessitados como se rece-
besseis aos vossos amores 
mais caros. Com devoção e 

Psicografias dia do trabalhador
com fé tudo é possível. Ao amor nada 
falta, somente que vós acrediteis nele e 
o pratiquem.

Muita paz! Um amigo de Bezerra.

Amados! 

Quando estiverem sem forças, abalados 
e sem esperanças, lembrem-se da pre-
ce. A PRECE, irmãos, é o mecanismo 
sublime de conexão criatura-criador. Ela 
nos possibilita o recebimento de ener-
gias novas e edificantes. E qual podero-
so indutor, eleva nosso padrão mental, 
possibilitando um pensamento claro e 
sadio.  

A PRECE modifica nosso entorno, nosso 
ambiente psíquico. Esse ato de humil-
dade perante o Todo Poderoso nos pos-
sibilita ver na escuridão, achar forças e 
transpor nossas inperfeições. 

Lembrem-se sempre de orar, de pedir e 
de agradecer sempre.

Deus vos ilumine!


