
97 Anos de Amor e Luz

Quando a dor te alcançar, esta Casa te espera...
Adolfo Bezerra de Menezes, com todo o amor que há 
na Terra, inunda nossas almas fortalecendo e 
renovando nossos potenciais íntimos para que a 
saúde se instale, a paz seja uma constante e o Amor 
triunfe por sobre todas as coisas.
Agradeçamos a Bondade e a Misericórdia de DEUS, 
nosso Pai, que oportuniza uma Casa como esta servir 
de sustentáculo em todos os momentos desta 
encarnação.
Amorosamente somos bem-vindos, acolhidos e 
adequadamente tratados de nossas mazelas, para 
conquistar progresso espir i tual, emocional, 
consciencial.
Agora, esta Instituição comemora 97 anos de 
fundação, por pioneiros da Espiritualidade Superior, 
que se propuseram, junto ao Mestre Jesus, a 
implantar o Reino de Deus aqui na Terra; e nossa 
Casa constitui-se baluarte, posto avançado na 
Espiritualidade, para que a Caridade seja soberana.
É, sim, uma escola, um hospital, aonde todos aqui 
c h e g a m o s  d e  u m a  f o r m a  o u  d e  o u t r a , 
experimentamos as vivências mais variadas de 
relações com nós mesmos e com o próximo. 
Enquanto nos esforçamos por estudar, aprender e 

vivenciar o Espiritismo, somos levados a nos 
enr iquecer  de  exper iênc ias  nas  re lações 
interpessoais, na conquista da mansidão, da 
tolerância, da lucidez, do bom senso, da iniciativa, do 
“fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça”.
Abençoada Casa de Amor e Luz onde reencontramos 
antigos amigos e conquistamos novos, onde 
aprendemos a exercitar a caridade. Espaço precioso 
onde nos evangelizamos e reconhecemos silenciosa 
presença do Evangelizador Maior, com o Espiritismo 
vivo, aplicando-o na mente e no coração, conjugando-
o na vida cotidiana.
O Mestre Lionês nos exorta ao trabalho, à 
solidariedade, à tolerância, mostrando-nos a 
bandeira sob a qual caminhamos em prol de nosso 
progresso e do progresso coletivo, com amorosidade 
e ética.
Por tudo isso, parabenizamos a Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que  
constitui nosso segundo lar aqui no planeta, vibrando 
para sua continuidade multiplicadora de bênçãos.

Ana Nieves Papa e Lélio Ramires, presidente e vice 
do Conselho Deliberativo (gestão 2013/2014).

Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes
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A Doutrina Espírita comemora, em 2014, o 

sesquicentenário de um dos cinco livros que 

compõem as Obras Básicas codificadas por 

Allan Kardec (1804 – 1869). 

Sua primeira edição, de abril de 1864, chegou às 

ruas de Paris com o �tulo Imitação do Evangelho 

Segundo o Espiri�smo. 

Mas foi na terceira edição, também com o auxílio 

dos espíritos, que Kardec decidiu reba�zá‐la 

como Evangelho Segundo o Espiri�smo.

O principal obje�vo de obra de Kardec era 

oferecer ao leitor um “código de moral universal 

sem dis�nção de culto”, simplificando e 

esclarecendo passagens não muito claras dos 

textos sagrados, dos evangelistas Marcos, 

Mateus, Lucas e João.

O Evangelho Segundo o Espiri�smo traduz a 

essência moral dos Evangelhos, traça o “roteiro 

infalível para a felicidade vindoura”, tudo isso 

com muita obje�vidade e numa linguagem que 

explica as alegorias e parábolas mís�cas 

proferidas à época por Jesus. 

A obra traz, através da instrução dos espíritos e  

comentários do próprio Kardec, na sua essência, 

as máximas do Cristo.

Mais do que interpretar os evangelistas, registrados 

no Novo Testamento, o Evangelho Segundo o 

Espiri�smo acabou por reforçar a boa nova, a boa 

no�cia apresentada por Jesus. 

Nas máximas: “meu reino não é deste mundo, há 

muitas moradas na casa de meu Pai” e “ninguém 

poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo”, 

é possível iden�ficar, segundo Kardec, provas da 

vida futura em outros planos, a coexistência de 

mundos paralelos e habitados no espaço infinito.

Segundo o livro Kardec a Biografia, de Marcel Souto 

Maior (Ed. Record), é no Evangelho Segundo 

Espiri�smo que o codificador do Espiri�smo 

"classifica por escrito a doutrina dos espíritos como 

a terceira revelação da lei de Deus, depois do An�go 

e do Novo Testamento”.

Nestes 150 anos, O Evangelho Segundo o 

Espiri�smo não perdeu a atualidade. É leitura 

obrigatória não só pela obra em si, mas por ser 

considerado um roteiro para superar as dificuldades 

do dia a dia. A vivência do Evangelho de Jesus é o 

caminho para evolução moral do homem.

150 anos do Evangelho 
Segundo o Espiri�smo



No�cias

Congresso reúne mais de 6 mil 

par�cipantes

A 4ª edição do Congresso Espírita Brasileiro, 

ocorrido nos dias 11, 12 e 13 de abril, nas cidades de 

Campo Grande, Manaus, João Pessoa e Vitória, 

simultaneamente, contou com números expressivos 

de par�cipantes. Realizado de forma inédita, o 

evento promovido pela Federação Espírita Brasileira 

(FEB) teve a par�cipação de mais de 6 mil inscritos, 

cerca de 18 mil visitas ao portal ins�tucional, mais de 

90 mil acessos na transmissão online, com alcance 

de países como Canadá, Japão, Jamaica, Austrália, 

China e quase 500 mil pessoas nas redes sociais. O 

Congresso teve como tema os 150 anos do 

Evangelho Segundo o Espiri�smo. (Fonte: Federação 

Espírita Brasileira)

66 anos evangelizando

’’A Importância da Evangelização’’ é o tema das 

palestras doutrinárias da semana da Evangelização, 

que acontece de 19 a 25 de maio, na SBEBM. 

A semana foi criada em 2013 para comemorar o 

aniversário da Evangelização, que este ano completa 

66 anos. Par�cipam, também, das comemorações os 

grupos Oficina de Música e Tribuna Jovem.

O Departamento Cultural promoveu, no dia 23 de abril, 
mais uma Feira dos trabalhos das voluntárias do 
Patchwork. Na primeira edição de 2014 foram expostos 
e vendidos mais de 110 trabalhos de tricô, crochê e 
costura. As peças confeccionadas pelas voluntárias ao 
longo do ano são vendidas a preços acessíveis. A renda 
contribui na compra de alimentos e fraldas para o setor 
de Assistência Social, caso não haja o suficiente para 
atender a demanda das ins�tuições assis�das pela 
SBEBM.

Patchwork

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, as 
palestras doutrinárias na semana de 02 a 07 de junho 
serão proferidas pela equipe da Gestão Socioambiental 
da SBEBM. Os expositores vão desenvolver o tema 
“Sustentabilidade Material e Espiritual”.

Dia Mundial 
do Meio 
Ambiente

5 de junho

“Faça uma palestra brilhante” é o tema do workshop 
que o setor de Divulgação e Difusão Doutrinária da 
Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes 
promove em junho. A oficina, que ocorre no dia 31, das 
09 às 11h, na sala Mul�uso 1, tem por obje�vo 
aprimorar a qualidade da difusão doutrinária da Casa. A 
palestra será ministrada por Lauro Borba, trabalhador 
da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e um dos 
criadores do Curso de Difusão Doutrinária no Rio 
Grande do Sul. Par�cipam do workshop os expositores 
doutrinários, Tribuna Jovem e divulgadores do 
Evangelho do Lar, todos da SBEBM.

Workshop
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“O homem que desenvolveu o hábito salutar da 
prece diária tem maior probabilidade de superar com 
êxito as vicissitudes da vida”. Esta afirmação está no 
livro Psicosfera, Reflexão ‐ Espiri�smo ‐ Ciência, de 
Cicero Teixeira, relançado no dia 03 de maio, na 
Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes 
(SBEBM), pela Editora Francisco Spinelli. Editada 
pela primeira vez em 1994, a obra chega às livrarias 
totalmente repaginada, com novo projeto gráfico, 
conteúdo e linguagem atualizada.
O evento ocorreu em duas etapas: à tarde, com 
presença dos trabalhadores da Sociedade, dos 
amigos e frequentadores, a presidente da Federação 
Espírita do Rio Grande do Sul, Elizabeth Barbieri, 
representante da Editora Francisco Spinelli, 
apresentou a obra destacando a importância do 
trabalho do autor e a sua contribuição à Doutrina 
Espírita. “O professor Cícero é um pesquisador, um 
estudioso; e como somos todos aprendizes nesta 
caminhada infinita, sua obra vem contribuir para 
isso”, destaca a presidente da FERGS.
Ainda à tarde, Cícero Teixeira autografou seu livro em 
uma sessão concorrida. Amigos, trabalhadores e 

admiradores do trabalho do “professor”, como é 
c a r i n h o s a m e n t e  c h a m a d o ,  e s p e r a r a m 
pacientemente na fila por um autógrafo e uma foto 
junto ao autor.
À noite,  ainda dentro da programação de 
lançamento, a presidente do Conselho Delibera�vo 
da SBEBM, Ana Nieves Papa, com o auditório 
completamente lotado, abriu a palestra com uma 
emocionante oração e, logo após, passou a fazer 
perguntas a Cícero sobre sua trajetória no 
Movimento Espírita e na SBEBM. Ana citou a 
sa�sfação de estar ali, sentada à mesa, em uma 
“conversa de afeto”, como definiu o momento, lado a 
lado com o homem que conheceu quando �nha 15 
anos, na sua primeira vinda ao Brasil. “Ali estava a 
pessoa que eu admirei, desde então, pelo seu 
trabalho e seu conhecimento. Hoje, eu estou aqui 
falando de encontros.”
Cicero Marcos Teixeira não vai parar por aqui. Já está 
preparando um novo livro, que está em fase de 
pesquisa. “Já estou trabalhando no próximo. Tem a 
ver com as relações e suas interligações”, afirma o 
professor.

Autor de Psicosfera em tarde de autógrafo 
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Assistência Social

“Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e 
até mesmo a língua dos anjos, se não �ver caridade, 
sou apenas um metal que produz som e um sino que 
toca. Ainda que eu �vesse o dom de profe�zar e 
conhecer todos os mistérios, e �vesse um perfeito 
conhecimento de todas as coisas, e ainda �vesse 
toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, 
se eu não �ver caridade, nada serei.” (Paulo, o 
apóstolo ‐ Paris, 1860)
A convicção de que a Caridade é a maior das 
virtudes, como exalta o apóstolo Paulo, mo�va e 
inspira as 79 trabalhadoras da Assistência Social da 
Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes 
(S B E B M). A dedicação dessas voluntárias 
possibilita que um total de 20 ins�tuições, entre 
creches, asilos, escolas e casas espíritas, recebam 
gêneros alimen�cios (arroz, feijão, massa, leite...) 
bem como, roupas, sapatos e brinquedos.
A ro�na da Assistência Social, que funciona de 
segunda a sexta‐feira, é receber, selecionar e 
acondicionar as doações. As roupas e sapatos que 

estão em bom estado são separados e embalados para a distribuição. O trabalho de seleção é rigoroso. Só as 
peças em boas condições de uso é que são distribuídas. O Setor recebe, também, tecidos e lãs, linhas que vão 
para a oficinas de Costura, Tricô e Crochê. Nestas oficinas são confeccionadas roupas infan�s e enxovais para 
bebês.
Para se ter uma ideia do volume de trabalho destas voluntárias, o setor de Assistência Social da SBEBM recebeu, 
nos quatros primeiros meses deste ano de 2014, 9.358 kg de alimentos, 75.321 peças de roupas, 9.085 pares de 
sapatos e 16.374 itens diversos (livros, materiais de higiene e limpeza, utensílios domés�cos, móveis, 
eletrodomés�cos e brinquedos).
Se por um lado as doações são expressivas, por outro aumenta cada vez mais o número de necessitados. Não é 
raro o setor pedir ajuda. Quando isso ocorre, a coordenação da Assistência Social solta o grito: “precisamos de 
leite, arroz, feijão, massa...”. Os sócios, os trabalhadores voluntários, os frequentadores da SBEBM atendem o 
pedido. A rede da solidariedade se estabelece e a ajuda chega.
Estamos às vésperas do inverno. Neste período, as demandas aumentam. Para enfrentar a estação de muita 
chuva e frio, a Assistência conta com um maior número de doações de gêneros alimen�cios, principalmente, 
leite, arroz, feijão , massa e de roupas, como agasalhos e cobertores.
A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, que tem por obje�vo o ensino doutrinário e a assistência 
espiritual, desempenha, também, papel importante junto às comunidades carentes. O esforço, a dedicação e o 
Amor dos trabalhadores da SBEBM só reforça a máxima de que “fora da caridade não há salvação”.

“Fora da caridade não há salvação”
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Dicas de leituras 

Lírios de Esperança 
Wanderley Oliveira, pelo espírito Ermance Dufaux

No Hospital Esperança, você vai encontrar a equipe de 
Eurípedes Barsanulfo trabalhando com dedicação e alegria em 
desafiantes casos de tarefeiros espíritas que, após uma vida 
inteira de dedicação e a�vidades na seara, chegam por lá 
esperando trabalho e reconhecimento. Entretanto, por 
desconhecer suas necessidades emocionais e espirituais, 
permanecem em angus�osos conflitos e dores da alma.

Na Casa de Meu Pai 
Carlos A. Baccelli, pelo espírito Inácio Ferreira

Neste livro, o Dr. Inácio Ferreira se esforça para – à luz dos 
novos conhecimentos cien�ficos no campo da Física – 
mostrar‐nos que o Mundo Espiritual não passa de 
termogenérico para designar as infinitas moradas da Casa do 
Pai. Que Mundo Espiritual você habitará ao deixar o corpo 
grosseiro pela desencarnação inevitável? Esta obra modificará 
o seu entendimento a respeito da vida no outro lado da vida.

Evangelho do Futuro
Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo Max

Este é o primeiro livro da Coleção Bezerra de Menezes, que 
compila os escritos de temá�ca espírita do autor quando 

encarnado. Inteiramente fundamentado na Doutrina Espírita e 
sem nada dever à literatura de expressão que aqui se fez no final 

do século XIX, sua narra�va traz ma�zes do Roman�smo e do 
Naturalismo, contextualizando eventos marcantes da história do 

país, como a Escravidão e a Guerra do Paraguai.

Todos os livros estão disponíveis em nossa livraria. Visite-nos!
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Conte Mais amplia funcionamento

Desde o dia 07 de maio, o Recanto Conte Mais 

passou a funcionar também às quartas‐feiras, 

das 14h às 16h. A diretora do Departamento 

Cultural, Sirley Mallmann Kern, informa que 

serão abertos outros horários no decorrer de 

2014. “Estamos capacitando novos voluntários 

para poder ampliar o funcionamento”, afirma 

Sirley. O espaço inaugurado em junho de 2012 

tem como um dos obje�vos es�mular nas 

crianças e nos jovens o hábito da leitura, 

através da contação de histórias. O Recanto 

Conte Mais funciona também nas terças e 

quintas‐feiras, das 19h às 21h.
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Queridos, sejam todos bem‐vindos!
Há muitos séculos, o Mestre trabalha vossos corações 
para que vos torneis dóceis e amorosos nos caminhos 
da vida. Quantos a necessitar da luz e da paz que vem 
sendo espargida para que a u�lizeis com os 
necessitados do caminho!
O Mestre Jesus conta com o vosso zelo e seriedade para 
que realizeis a transformação redentora. Ele conta com 
a vossa dedicação em averiguar as pequenas arestas 
que dificultam a caminhada do seareiro, para que, 
amando e zelando pelos seus reinos interiores, possais 
sementar o coração do companheiro de caminhada, 
para que também ele possa usufruir o bem que lhe é 
transmi�do por acréscimo da Misericórdia Divina.
Q u a nto s  n e c e s s i ta d o s  n o  ca m i n h o  a  p e d i r 
compreensão, compaixão, dedicação e encontram 
soberba, frieza no olhar, indiferença nos gestos, 
ocupações e pressas estéreis, que se transformam em 
verdadeiras obsessões ocupacionais que, muitas vezes, 
desviam o seareiro do bem da sua verdadeira tarefa?
A tarefa de acolher, olhar nos olhos, abraçar, consolar e, 
depois sim, sen�r se o companheiro do caminho 
necessita de tua palavra, do teu gesto ou quiçá do teu 
silêncio amoroso e consolador.
Sejais mais amorosos com aquele que passa, sejais, 
antes de mais nada, amorosos consigo mesmos, 
permi�ndo ao plano espiritual superior que se 
aproxime, auxilie, intua, pois o trabalho requer 
dedicação constante, fidelidade à causa do Mestre, e 
sem a prá�ca dos Ensinamentos do Evangelho, de 
pouco, muito pouco, valerá a ocupação das horas 
dedicadas ao Trabalho nesta casa de Amor.

Honrai a tarefa, executai‐a com humildade. O coração 
necessita de afago. Afago que os amigos Espirituais 
tanto almejam par�lhar. Sacrificai as fu�lidades da 
convivência para transformá‐la em convivência 
fraterna.
E a fraternidade precisa ser plantada, regada, adubada 
e muito bem cuidada, pois ela fará o trabalho que a 
invigilância e a pressa destroem pelo “achismo”, pelo 
egoísmo expresso e dissimulado, pelo farisaísmo que, 
já há tantos séculos, vem perturbando a conduta dos 
seareiros.
Vigilância, vigilância, irmãos do caminho!
O amor é pródigo, mas é uma semen�nha que necessita 
de cuidados especiais. O cuidado da humanização do 
trabalhador.
Há quantos séculos vossas preces rogam piedade, 
misericórdia! Pois é chegada a hora de romper a 
couraça criada dentro de vossos corações adormecidos 
para que, arregaçando as mangas da alma, possais sair 
de dentro de vós mesmos, renovados, revivenciados 
pelo amparo que vos é concedido e, como discípulos do 
Mestre, tomeis a tarefa em defini�vo, na extensão e 
profundidade, na par�lha que há de ser feita entre 
todos os necessitados do caminho.
Coragem, fé e mãos à obra, coração aberto e 
evangelizado.
Amor, mais Amor.
Busquem a Paz do Mestre, pois ela está à disposição de 
todos vós! A Luz do Mestre há de orientar o caminho e o 
trabalho a ser realizado.

Muita Paz a todos!

Psicografias do dia do trabalhador

De 01/05 a 03/05 – Psicosfera (Cícero M. Teixeira)

De 05/05 a 10/05 – Nossos Filhos são Espíritos 

(Hermínio C. Miranda)

De 12/05 a 17/05 – Cristo Consolador, cap. VI,         

Evangelho Segundo o Espiri�smo

De 19/05 a 24/05 – Aniversário da Evangelização da 

SBEBM

De 26/05 a 31/05 – Bem‐aventurados os pobres de 

espírito, cap. VII, Evangelho Segundo o Espiri�smo

Palestras doutrinárias 
De 02/06 a 07/06 ‐ Dia Mundial do Meio Ambiente, 

sustentabilidade material e espiritual

De 09/06 a 14/06 ‐ Bem‐Aventurados os que têm 

Coração Puro, Cap. VIII do ESE

De 6/06 a 21/06‐  Bem‐Aventurados os que são Dóceis 

e Pacíficos, Cap. IX do ESE

De 23/06 a 28/06 ‐  Brasil Pátria do Evangelho, Coração 

do Mundo 

30/06 ‐ Desencarne de Francisco Cândido Xavier

Maio Junho


