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Queridos irmãos,

Como trabalhadores espíritas, é com ale-
gria que participamos deste evento que 
congrega companheiros de todo o Brasil, 
reunidos em uma proposta de esclareci-
mento, consolo e acolhimento às almas 
que atenderam ao convite sua evangeli-
zação.

Nestes tempos de transformação, em que 
o progresso se faz em larga escala em to-
das as áreas do conhecimento humano, 
relembramos o convite do Mestre que, há 
2000 anos, aguarda a nossa resposta.

Sob o pálio do estandarte ofertado a Is-
mael, “Deus, Cristo e Caridade”, relem-
bramos nossos propósitos de fazer o bem, 
de nos tornarmos melhores a cada dia, de 
defendermos a justiça, o amor e a paz 
entre os homens, sob o manto da mise-
ricórdia divina.

A Sociedade Beneficente Espírita Bezer-
ra de Menezes, sob a orientação de seu 
patrono, como instituição filiada à Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul, com-
partilha deste momento de união e saúda 
a todas as instituições e irmãos presentes, 

convidando-os a conhecer as nossas ati-
vidades e a integrar-se ao nosso espaço 
de divulgação. Neste espaço, nossos tra-
balhadores estarão conversando com os 
congressistas, apresentando a nossa Casa 
e convidando-os à harmoniosa convivên-
cia daqueles que caminham, lado a lado 
nas fileiras do Cristo.

Um feliz Congresso a todos e que, ao re-
tornarmos aos nossos lares, estejamos de-
finitivamente com o Evangelho em nossos 
corações. 

Lea Bos Duarte
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conheça a SBEBM

Adolfo Bezerra de Menezes (29/08/1831 - 

11/04/1900) - patrono de nossa instituição - foi 

médico, militar, escritor, jornalista, político e um 

dos pilares do espiritismo no Brasil.

Dedicou sua vida ao trabalho abnegado, seja 

no atendimento médico aos necessitados, 

como político ou na defesa e divulgação do 

Espiritismo, onde ocupou a função de presi-

dente da FEB. É considerado um catalisador do 

movimento espírita no Brasil, com sua cultura 

privilegiada, aliada ao descortino de homem 

público e ao inexcedível amor ao próximo.

Na pátria espiritual, continuou sua trajetória de 

amor e caridade, jamais deixando de ajudar a 

um só irmão que lhe rogasse os préstimos. Li-

derando uma equipe cada vez maior, Dr. Bezer-

ra trabalha até hoje em nosso benefício.

Fundada em 16 de abril de 1917, a So-

ciedade Beneficente Espírita Bezerra de 

Menezes abre diariamente suas portas 

oferecendo consolo e amparo espiritual 

a todos, independente de suas crenças.

Seu trabalho é voltado ao estudo, ensino e difusão do espiritismo em seu 

tríplice aspecto: religião, ciência e filosofia. Com cerca de 3 mil voluntá-

rios trabalhando em mais de 40 diferentes atividades, os atendimentos 

beneficiam os indivíduos integralmente, agindo em seu bem-estar físico, 

psíquico e espiritual. 

Tudo isso é possível graças às doações de corações generosos de sócios, 

frequentadores e da comunidade. Esta energia - como das diversas casas 

espíritas no Brasil e no mundo - é capaz de transformar a vida de milhões 

de pessoas, sendo produzida a partir de um gesto solidário e comprome-

tido: o amor ao próximo e a caridade.
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CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇAO

CONSELHO  
DELIBERATIVO

CONSELHO  
FISCAL

• Recepção

• Secretaria

• Comunicação

• Livraria

• Patrimônio

• Tesouraria

• Assistência Social

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

• Passe

• Apoio a Pais Gestantes

• Atendimento 
Especializado Presente

• Atendimento 
Especializado à Distância

• Atendimentos Externos

• Apoio Espiritual a 
Dependentes

• GAESDA

DEPARTAMENTO DE 
ATENDIMENTOS

• Divulgação e 
Difusão Doutrinária

• Assuntos da Família
- Apoio à Família 
- Evangelho no Lar 
- Boa Idade

• Evangelização

• Estudo Sistematizado
- CIEDE 
- ESDE 
- EADE
- Oficina de 
Leitura e Escrita

DEPARTAMENTO DE  
EDUCAÇÃO ESPÍRITA

• Coral

• Promoções

- Bazar
- Recanto Conte Mais
- Oficina de Patchwork

• Esperanto

• Biblioteca
- Troca-troca de Livros 
Espíritas

DEPARTAMENTO  
CULTURAL

• Educação Mediúnica

• Atendimento Fraterno

• OME - Orientação 
Mediúnica Espiritual 

• Preces e Irradiações

• Sessões Mediúnicas
- Apoio e Valorização à Vida
- Apoio Espiritual Presente
- Apoio Espiritual à Distância
- Arte Mediúnica

DEPARTAMENTO  
ESPIRITUAL

 ASSISTÊNCIA SOCIAL
No setor de Assistência Social da SBEBM, alimentos, roupas, 
calçados, brinquedos e outras doações são organizadas e distri-
buídas entre as 20 instituições atendidas.

Asilos, presídios, creches, escolas, casas espíritas e uma enti-
dade que trata de crianças com HIV estão entre as instituições 
assistidas pela nossa Casa.

As atividades são mantidas por meio de doações daqueles que 
- generosamente - dividem um pouco do que possuem com os 
irmãos do caminho.

 OFICINA DE COSTURA
Aqui os voluntários transformam tecidos em esperança, con-
feccionando roupinhas para bebês, restaurando brinquedos, 
consertando peças doadas e preparando roupas novas que irão 
presentear as crianças no Natal.

 OFICINA DE TRICô E CROChÊ
Com muito amor, as voluntárias tecem - ponto a ponto - o 
enxoval que receberá nossos irmãozinhos que irão reencarnar 
em famílias carentes. Aqui são preparados enxovais para bebê 
que serão destinados às instituições atendidas, de acordo com 
a demanda.

// DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Alguns trabalhos 
desenvolvidos pelo setor 
de Assistência Social da 
SBEBM
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 DIVULgAÇÃO E DIFUSÃO DOUTRINáRIA
Este setor desenvolve a divulgação doutrinária por meio de pa-
lestras, que seguem os temas escolhidos, sempre baseados nas 
Obras Básicas da codificação Espírita. Atualmente, nossa Casa 
conta com cerca de 70 palestrantes.

 ESDE
O setor de Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita proporciona 
o conhecimento por meio de grupos que se encontram semanal-
mente.

O estudo inicia no CIEDE (Ciclo Introdutório ao Estudo da Dou-
trina Espírita), onde os interessados recebem ensinamentos sobre 
temas fundamentais para entendimento doutrinário. São 12 en-
contros de 90 minutos e as inscrições ocorrem semestralmente.

Após concluir o CIEDE, o estudante poderá participar do ESDE, 
um estudo teórico com duração de 6 semestres, que visa ampliar 
os conhecimentos. 

O EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita) tem como 
proposta estudar em profundidade o aspecto religioso e científico 
da Doutrina Espírita. Favorece o desenvolvimento da consciência 
espírita, necessário ao aprimoramento moral do ser humano.

 EVANgELIZAÇÃO
Promove a educação moral cristã para crianças e jovens dos 3 aos 
21 anos, à luz da Doutrina Espírita. A temática e os respectivos 
planos de aula obedecem às orientações da FEB e da FERGS, com 
adaptações às necessidades, ao meio e às condições dos evange-
lizandos.

Horários: 
Sábados, das 14h30 às 16h.
Domingos, das 10h às 11h30.

 ASSUNTOS DA FAMÍLIA
É composto por três subsetores:

 APOIO À FAMÍLIA
Grupo de apoio, reflexão e orientação, no qual os assistidos po-
dem expressar as problemáticas que envolvem as famílias, bus-
cando consolo, uma releitura de sua postura no grupo familiar e 
estímulo para a reforma íntima.

Horários: 
• Quintas, das 14h30 às 15h45 na sala 309 e das 19h55 às 21h10 
na sala Multiuso 2.

 EVANgELhO NO LAR
Traz orientações - individuais ou em grupo - sobre os objetivos do 
Evangelho no Lar. Reforça a importância deste recurso fundamen-
tal para a saúde de nossos lares.

Horários: 
• Segundas, Quartas e Sextas, das 14h às 14h15.
• Quintas, das 9h25 às 9h40.
• Terças, Quintas e Sábados, das 19h às 19h15.

 BOA IDADE
O clima animado e cheio de carinho acolhe jovens a partir dos 
60 anos, estimulando a autoestima e tratando de assuntos im-
portantes desta fase de nosso processo evolutivo, como saúde e 
espiritualidade.

Horário:
• Quintas, das 14h30 às 15h30 na sala Multiuso I.

 OFICINA DE LEITURA E ESCRITA
Trabalho direcionado aos adultos que desejarem melhorar sua es-
crita, leitura e interpretação de textos.

Horário: 
Terças, das 14h às 17h.

conheça a SBEBM

// DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPÍRITA

Recanto Conte Mais acolhe crianças e jovens com contação de histórias em espaço lúdico.
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 ESCOLA DE ESPERANTO
Desenvolve um curso aberto e flexível, atendendo às necessida-
des dos interessados em aprender a Língua Neutra Internacional. 
Procura transmitir em conjunto a mensagem da Doutrina Espírita.

Horário: Quintas, das 16h20 às 17h30.

 CORAL
Aqui, a música é utilizada como instrumento doutrinário, promo-
vendo a educação musical e cênica. Os trabalhos são conduzidos 
por facilitadores específicos para cada momento.

As inscrições são feitas anualmente, ou semestralmente, quando 
há evasão ou sobra de vagas.

Horário: 
Sábados, das 14h30 às 16h30.

 PROMOÇÕES
Setor responsável pela organização e execução de Eventos Cultu-
rais e Sociais da Sociedade. Abrange 3 subsetores:

 PATChwORk
Mãos habilidosas transformam retalhos em artesanato na Oficina 
de Patchwork. São ecobags, necessaires, acessórios para cozinha 
e até colchas de retalhos, costuradas com muito carinho. O resul-
tado é de encher os olhos e o coração. As peças são destinadas ao 
Bazar Amor Perfeito da SBEBM, cuja renda auxilia na manutenção 
da Casa e no amparo aos necessitados.

 RECANTO CONTE MAIS
Inaugurado em junho/2013, o Recanto Conte Mais acolhe os 
pequenos enquanto os pais participam das atividades na Casa 
Espírita. A contação de histórias de elevado cunho moral estimula 
o gosto pela leitura, desenvolve a criatividade e estimula as boas 
atitudes.

Horários:
Terças e Quintas, das 19h às 21h.

 BAZAR
Recebe doações de livros, CDs, artigos para a casa e de vestuá-
rio que são comercializados. As verbas arrecadadas são revertidas 
para a manutenção e as atividades assistenciais da Casa.

Horários: 
Segundas, Quartas e Sábados, das 14h às 19h.
Quintas, das 16h às 19h30.

 BIBLIOTECA
Administra, organiza, solicita a aquisição e empresta periódicos e 
livros com cunho Espírita aos sócios da SBEBM. Possui 1 subsetor.

 TROCA-TROCA DE LIVROS ESPÍRITAS
Destinado a todas as faixas etárias, o Troca-troca promove o con-
sumo sustentável, fortalece o estudo de obras espíritas e promove 
agradáveis encontros entre leitores.

Horários: 
Quartas e Sábados, das 9h às 11h.
Segundas a Sextas, das 14h às 21h (intervalo das 17h às 18h).

 PRECES E IRRADIAÇÕES
Presta assistência espiritual pela prece e pela irradiação mental, 
por meio das sessões de Preces e Irradiações, públicas ou reser-
vadas.

A finalidade das Preces e Irradiações é amparar e fortalecer os 
carentes de atendimento espiritual, os trabalhadores do Centro 
Espírita e do Movimento Espírita e todos aqueles que cooperam 
para o bem e a paz no Planeta.

Horários: 
Quartas, às 9h35.
Segundas, Quartas e Sextas, às 14h30.
Terças, Quintas e Sábados, às 19h30.

 ATENDIMENTO FRATERNO PELO DIáLOgO
O Atendimento Fraterno pelo Diálogo recebe e acolhe, de forma 
fraterna e solidária, aquele que busca o Centro Espírita, dando-lhe 
a oportunidade de expor, livremente e em caráter privativo e sigi-
loso, suas dificuldades e necessidades, e orientando-lhe segundo 
os princípios do Evangelho e da Doutrina Espírita.

A finalidade do Atendimento Fraterno é ajudar as pessoas a re-
direcionarem suas vidas em função de uma melhor compreensão 
das dificuldades que estão vivenciando, e a adotarem atitudes 
mais favoráveis à harmonização interior.

Horários: 
Segundas e Quartas, às 19h.
Terças e Quintas, às 13h.
Sábados, às 9h.

conheça a SBEBM

// DEPARTAMENTO CULTURAL

// DEPARTAMENTO ESPIRITUAL

Troca-troca de Livros Espíritas e Coral: duas 
atividades desenvolvidas pelo Departamento 
Cultural.
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 ORIENTAÇÃO MEDIÚNICA ESPIRITUAL
Busca o auxílio dos Mentores Espirituais para que, através de 
Orientação Mediúnica Espiritual, seja possível levar ao assistido 
o consolo e a esperança, oportunizando seu esclarecimento sob 
a luz do Evangelho do Cristo, contribuindo assim para uma fé 
raciocinada.

Horários: 
Quarta, às 8h30.
Segundas, Quartas e Sextas, às 13h.
Terças e Quintas, às 18h.

 EDUCAÇÃO MEDIÚNICA
Setor que tem como finalidade propiciar, através do estudo teó-
rico e prático, a busca do autoconhecimento e da autotransfor-
mação para praticar uma mediunidade segura e serena junto aos 
postulados kardequianos e ao Evangelho de Jesus.

 SESSÕES MEDIÚNICAS 
Objetiva oferecer esclarecimento, orientação e atendimento a 
todo aquele que procura a Casa Espírita em busca de alívio e con-
solo no trato anímico-mediúnico com a espiritualidade.

SUBSETORES DAS SESSÕES MEDIÚNICAS:

 APOIO ESPIRITUAL PRESENTE
É o subsetor encarregado de orientar e esclarecer as pessoas que 
estão sofrendo influência espiritual negativa, bem como seus 
familiares. As reuniões visam o tratamento mediante o diálogo, 
orientação e esclarecimento dos espíritos em desequilíbrio, en-
carnados e desencarnados, com base nos princípios evangélicos.

 APOIO ESPIRITUAL À DISTÂNCIA  
Tem como objetivo esclarecer os espíritos necessitados e/ou mal 
intencionados e promover a recuperação de encarnados e desen-
carnados, beneficiando não só o paciente como todo o núcleo de 
pessoas próximas.

 APOIO E VALORIZAÇÃO À VIDA
Tem como objetivo consolar, esclarecer e renovar o assistido, utili-
zando os recursos que o Evangelho e a Doutrina Espírita nos colo-
cam à disposição; resgatar a capacidade de cada ser humano em 
transformar problemas em desafios, incentivando a esperança, a 
renovação da fé e a busca da reforma íntima.

Atende pessoas com tendências suicidas, com problemas de de-
pressão, estresse, dependência de todos os tipos, enfrentamento 
de situações de perda – material, familiar, sentimental.

 ARTE MEDIÚNICA
Grupo Mediúnico com reuniões que visam ao tratamento e à har-
monização espiritual do desencarnado, sob a orientação dos prin-
cípios Espíritas, utilizando-se da arte nas suas diversas expressões 
como meio para atingir os fins. 

 DIA DO MÉDIUM TRABALhADOR
O Dia do Médium Trabalhador oportuniza o reequilíbrio das ener-
gias físicas e espirituais dos trabalhadores, consistindo em tarefa 
de orientação, apoio e sustentação espiritual da SBEBM, em sin-
tonia vibratória com os benfeitores espirituais.

Horários: 
Terceiras Sextas-feiras de cada mês, às 15h30.

Últimas Quintas-feiras de cada mês, às 20h30.

 APOIO A PAIS gESTANTES
Oferece esclarecimentos sobre a gestação à luz da Doutrina Espí-
rita, tendo por base a dinâmica do processo reencarnatório. En-
volve noções básicas de medicina preventiva, educação, higiene e 
saúde, entre outros assuntos ligados ao tema.

Horários: 
Terças, às 14h
Terças e Quintas, às 20h

 APOIO ESPIRITUAL A DEPENDENTES
Presta auxílio espiritual para que os dependentes se afastem ou se 
mantenham afastados da dependência e/ou de comportamentos 
compulsivos, proporcionando aos familiares e amigos conforto 
espiritual para lidar com tal situação.

Horários: 
Segundas, às 13h30
Terças, às 19h

 gAESDA: gRUPO DE APOIO ESPIRITUAL A SITUAÇÕES 
DE DIFÍCIL ACEITAÇÃO
Voltado aos irmãos com doenças crônicas e convivência com difi-
culdade de aceitação do seu momento, oferece esclarecimentos 
doutrinários e sobre assuntos ligados à problemática por eles en-
frentada.

Horários: 
Quartas, às 19h

 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PRESENTE
É o setor responsável pela organização e execução dos trabalhos 
de atendimentos psicofísicos e espirituais na Câmara de Atendi-
mentos.

 ATENDIMENTOS EXTERNOS
É o setor que se destina a dar uma 
assistência externa, espiritual e mo-
ral, às pessoas impossibilitadas de se 
deslocarem até a Sociedade. Voltado 
preferencialmente para os trabalha-
dores da SBEBM.

 PASSE
É o setor encarregado de oferecer os fluidos 
de reequilíbrio e de paz disponibilizados pelos 
benfeitores espirituais por intermédio dos cola-
boradores encarnados.

Horários: 
Quartas, às 10h30.
Segundas, Quartas e Sextas, às 15h30*.
Terças, Quintas e Sábados, às 20h30*.

(*) exceto terceira 6ª-feira e 
última 5ª-feira do mês

conheça a SBEBM

// DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTOS

O Apoio aos Pais Gestantes 
esclarece os futuros pais 

sobre assuntos pertinentes, 
esclarecendo dúvidas.
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ambiental

1 2
3 4

5 6

Publicação do Livro 
dos Espíritos (de Allan 
Kardec, França, 1857).  
Ecologia: termo cunhado 
por Ernst Haeckel em 
1869 para designar o 
estudo das relações 
entre os seres vivos e o 
ambiente em que vivem.

Ambas propõem uma 
percepção de que o 
universo se resolve 
com um argumento 
de fenômenos 
interligados, 
interdependentes

Espíritas e Ecologistas 
defendem uma nova ética 
para a sociedade, que 
traze benefícios a todos.

Ecologistas estudam a 
poluição do solo, das 
águas, do ar. Espíritas 
estudam a poluição no 
campo sutil, no campo 
astral, no invisível.

Ecologistas afirmam 
que os maiores vilões 
da atualidade são os 
meios de produção e de 
consumo. No Livro dos 
Espíritos, as questões 
de 715 a 719 abordam 
o necessário e o 
supérfulo.

Ecologistas alertam  
que estamos tirando  
da Natureza mais do que 
a Terra suporta. Espíritas 
afirmam que estamos 
vivendo um momento de 
transição do planeta.

NOVA ÉTICA

POLUIÇÃO  
DA PSICOSFERA

CONSUMO CONSCIENTE

TEMPO

SÉCULO XIX REALIDADE SISTÊMICA

A Gestão Socioambiental tem por objetivo conscientizar e promo-
ver ações que estimulem a preservação do meio-ambiente, tendo 
por base a relação entre espiritismo e ecologia.

Fundada em 2008, a Gestão Socioambiental alerta, esclarece, 
sensibiliza e promove a reflexão sobre valores e princípios que 
propiciem atitudes coerentes com os princípios da Doutrina Espí-
rita e da Ecologia, estimulando a regeneração do orbe terrestre.

ALgUMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS:

• Palestras públicas e vídeo-debates com viés ambiental;
• Campanha Amigo da Carona, campanha fotográfica: “Retratos 
de um Mundo em Regeneração” e campanha de poesias “Natu-
reza para o Mundo de Regeneração”;
• Projeto Regeneração: atividades com os evangelizandos;
• Diálogo e oficina com os pais dos evangelizandos;
• Participação em eventos como: A Hora do Planeta, Dia da Soli-
dariedade, Fórum Social Mundial, Encontro Educação para a Paz 
e JardinAção;

• Oficinas de reutilização de materiais e oficinas com alunos da 
rede pública de ensino;
• Ampla divulgação nas mídias sociais, utilizando filmes, cartazes, 
camisetas, canetas, etc.

CONSUMO CONSCIENTE NA SBEBM:
ADOÇÃO DE COPOS BIODEgRADáVEIS
Copos plásticos são feitos a partir do petróleo (fonte não reno-
vável e altamente poluidora) e demoram cerca de 200 anos para 
se decompor. Além disso, quando aquecidos com líquidos como 
café e chá, liberam estireno, um componente tóxico e altamente 
cancerígeno.

USO DE PRODUTOS BIODEgRADáVEIS
Produtos de limpeza convencionais podem permanecer por muito 
tempo nos corpos hídricos, formando camadas de espuma e libe-
rando agentes tóxicos na água, causando a morte de vários seres. 
Muitos fabricantes realizam testes em animais,  que podem ser 
substituídos por tecnologias recentes.
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Atendimento FrAterno  
pelo diálogo  
Segundas e quartas - 19h
Terças e quintas - 13h
Sábados - 9h

orientAções espirituAis
Quartas - 8h30
Segundas, quartas e sextas* - 13h
Terças e quintas* - 18h15
Sábados - 15h

evAngelho no lAr
Segundas, quartas e sextas - 14h
Quartas - 9h15
Terças, quintas e sábados - 19h

preces e irrAdiAções
Quartas - 9h35
Segundas, quartas e sextas - 14h30
Terças, quintas e sábados - 19h30

pAlestrAs doutrináriAs
Quartas - 10h
Segundas, quartas e sextas - 15h
Terças, quintas e sábados - 20h

pAsses
Quartas- 10h30
Segundas, quartas e sextas* - 15h30
Terças, quintas e sábados* - 20h30

Apoio à FAmíliA
Quintas - 19h55
Quartas - 14h30

BoA idAde
Quartas - 14h30

Apoio espirituAl A dependentes  
Segundas - 13h30
Terças - 19h

gAesdA
Quartas - 19h

Apoio e vAlorizAção A vidA
Segundas, quartas e sextas - 13h30
Quartas - 9h 
Terças - 18h 
Quintas e sábados - 19h30

pAis gestAntes
Terças - 14h 
Terças e quintas - 20h

evAngelizAção (infância e juventude)
Sábados - 14h
Domingos - 9h30

recAnto conte mAis
Terças e Quintas, das 19h às 21h.

Conselho Deliberativo

nosso conselho  
deliBerAtivo

Faz parte de nossa história, sendo 
constituído por presidentes que atu-
aram administrando e lutando pela 
qualidade e permanência de nossa Ins-
tituição na comunidade e na vida de 
tantas pessoas. A Assembleia Geral, a 
cada dois anos, elege alguns membros 
da Sociedade que, por sua atuação, se 
constituem em seus fiéis representan-
tes, para fazer parte desse Conselho, 
cujo objetivo é cumprir e fazer cumprir 
as disposições que constam em nosso 
Estatuto Social.

Atualmente, queremos dar espaço aos 
sócios de nossa Casa para seus pro-
nunciamentos, sugerindo, observan-
do, reclamando... Desejamos que este 
Conselho também tenha postura de 
escuta, opinião, discussão, para que 
as nossas relações sejam mais frater-
nas, amorosas e amigas.

Ultimamente, são inúmeras as comu-
nicações recebidas da espiritualidade 
superior, exaltando-nos para que as 
nossas relações interpessoais sejam 
coroadas de maior amorosidade, res-
peito, carinho entre todos os traba-
lhadores, para que o assistido perceba 
esse clima de harmonia, união, boas 
relações e companheirismo entre to-
dos nós.

O Espírito da Verdade nos lembra 
constantemente, em O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, sobre a nossa 
maior tarefa que é o autoburilamen-
to, “[...] reconhece-se o verdadeiro 
espírita e o verdadeiro cristão, pelos 
esforços que realiza por vencer-se a 
si mesmo[...]”. Tal se constitui a nossa 
tarefa na Casa e no mundo, o grande 
laboratório de almas, oportunidade 
mais valiosa que até agora recebemos 
de DEUS, para que nos tornemos espí-
ritos mais mansos e pacíficos.

Ana e Lélio
Presidente e Vice

horários

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

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

Colabore doando: CDs, louças, artesanato, 
roupas, calçados e brinquedos.


