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“Quem ama acolhe sua 
própria sombra interior 

com tão rica bondade, que 
conquista o poder de um 

descobridor de talentos de 
quantos se 

encontrarem à sua volta. 
Quem ama tem a luz no 

olhar e destaca 
sempre o bem e a riqueza 

ín�ma de todos.” 

(Trecho da mensagem de Bezerra de Menezes 
no livro Emoções que Curam, Ermance Dufaux, 

 médium Wanderley Oliveira) 



O amadurecimento emocional dos 

médiuns, tema espírita mais urgente no 

século XXI, a proteção energé�ca na 

reforma ín�ma e as relações cármicas 

que curam são alguns dos temas que 

serão abordados no seminário A�tudes 

de Amor que a Sociedade Beneficente 

Espírita Bezerra de Menezes, SBEBM, 

realiza em julho e agosto.

O seminário, que é direcionado aos 

trabalhadores e estudantes da SBEBM, 

tem por  ob je�vo  despertar  nos 

p a r � c i p a n t e s  a  p e r c e p ç ã o  d a 

i m p o r t â n c i a  d o  a u t o a m o r  e  d a 

autoes�ma no dia a dia de cada um, bem 

como sua relevância na tarefa espírita. 

Segundo o diretor‐presidente do 

Conselho de Administração da SBEBM, 

I lc io Chaves,  “O resultado desse 

d e s p e r t a r  d e fi n i r á  o  � p o  d e 

relacionamento que temos na nossa 

Casa Espírita”. O presidente acredita que 

“assim será possível traçar diretrizes de 

trabalho que nos levem à unidade”. No 

livro Obras Póstumas (1890), Allan 

Kardec destacou a importância da 

unidade para o futuro da Doutrina 

Espírita ao escrever que “Dez homens unidos por um pensamento comum são  mais fortes que cem que não se 

entendem” O seminário A�tudes de Amor terá cinco encontros, todos aos domingos pela manhã. Cada . 

departamento da SBEBM desenvolverá um tema. No primeiro, dia 20 de julho, o Departamento Espiritual 

falará sobre O amadurecimento emocional dos médiuns. No dia 27, o Cultural abordará O tema espírita mais 

urgente do século XXI. Em agosto, dia 03, Proteção energé�ca na reforma ín�ma será assunto do 

Departamento de Educação Espírita. No dia 17, o Departamento de Atendimentos tratará sobre as Relações 

cármicas que curam. O Departamento Administra�vo encerrará o seminário no dia 24 de agosto, com tema 

Quem somos e quem queremos ser.

Os encontros ocorrerão das 8h40min às 12h, sempre no Auditório 1 da Sociedade. Os temas que serão 

abordados no seminário têm como base capítulos do livro Emoções que Curam, de Ermance Dufaux, 

psicografado pelo médium Wanderley Oliveira. O seminário A�tudes de Amor é uma inicia�va dos Conselhos 

de Administração e do Delibera�vo da Sociedade e tem como público‐alvo todos os trabalhadores e estudantes 

da SBEBM.

Local:                  Auditório l

Seminário reúne trabalhadores 

e estudantes da SBEBM
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Encontro reúne Medicina, Direito e 

Espiritualidade

A Federação Espírita 
do Rio Grade do Sul 
realiza, nos dias 26 e 
27 de julho, o 1º 
E n c o n t r o  d e 
Medicina, Direito e 
Espiritualidade com o 
tema Em Busca da 
Saúde Mental e da 
Pacificação Social. As 
p a l e s t r a s  s e r ã o 
m i n i s t r a d a s  p o r 
médicos, advogados, 
p r o m o t o r e s  d e 
jus�ça, professores, 
p s i c ó l o g o s  e 
psiquiatras Espiritas 

que irão falar sobre A Profilaxia e a Terapêu�ca do Bem, 
Integrando Mente, Saúde e Espiritualidade, A É�ca no 
Exercício da Advocacia, Espiritualizando as Relações com o 
Meio Ambiente, Garan�as Processuais e Espiritualidade: 
Direitos e Consequências entre outros assuntos. O encontro 
de sábado, 26, é das 14h às 21h, domingo, 27, das 08h30 às 
18h, no Bourbon Country, na Rua Túlio de Rose, nº 80. As 
inscrições podem ser feitas no site  e www.fergs.org.br
informações pelo telefone (51) 3406 ‐ 6464

No�cias

FEBtv moderniza canal de TV
Dia 03 de agosto, a Federação Espírita Brasileira põe no ar a  

FEBtv em novo formato, com conteúdo doutrinário de 

qualidade, linguagem moderna, formato dinâmico e 

atraente. A transmissão será via satélite, cabo ou internet. 

Estreou, no dia 03 de julho, o filme espírita Causa e 
Efeito. O longa metragem que explica a Lei de Causa e 
Efeito aborda a história de um personagem em uma 
trajetória de lutas e revelações. A direção e o roteiro é 
de André Marouço, que também dirigiu O Filme dos 
Espíritos. No elenco, Matheus Prestes, Naruna Costa, 
Maurycio Madruga, Luiz Serra, Henrique Lisboa, 
Haroldo Serra, Felipe de Mônaco, Mari�a Cury, Henri 
Pagnoncelli e Rosi Campos.

Confraternização reúne 
trabalhadoras da SBEBM

Os grupos Sementes de Amor, Patchwork, Boa Idade e 
Alfabe�zação comemoraram, no dia 23 de junho,os 11 
anos da Oficina de Tricô e Crochê da Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Cerca de 60 
t raba lhadoras  vo luntár ias  par�c iparam das 
comemorações, que contou com a música do Grupo Boa 
Idade. A confraternização foi uma inicia�va do Setor de 
Assistência Social
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A r t e  M e d i ú n i c a ,  t e r a p i a   e s p i r i t u a l
A Doutrina Espírita define a Psicopictografia ou Arte 
Mediúnica como sendo o ato de transmi�r visualmente 
uma mensagem através de um desenho ou de pintura. 
Chico Xavier definiu como “um trabalho de evangelização 
por meio das cores, tanto para espíritos encarnados 
quanto para desencarnados”. Embora pareça uma forma 
de comunicação recente, a pintura mediúnica já foi 
prevista e explicada pelo próprio Allan Kardec no Livro dos 
Médiuns em 1861. “São médiuns pintores ou desenhistas 
os que pintam ou desenham sob a influência dos Espíritos”, 
menciona Kardec no capítulo XVI do livro. 
Para os médiuns pictógrafos da Sociedade Beneficente 
Espírita Bezerra de Menezes, o trabalho é de entrega e 
delicadeza. A tarefa de Arte Mediúnica é realizada na Casa 
desde 1986. Atualmente, cerca de 30 trabalhadores, 
divididos em dois grupos nas tardes e noites de quintas‐
feiras, recebem carinhosamente os irmãos desencarnados 
que não conseguem se expressar a não ser através do 
desenho e da pintura. “Este trabalho ajuda muito os irmãos 
desencarnados que vêm para tratamento na Casa. É um 
trabalho de assistência espiritual ao desencarnado através 
da arte”, destaca o dirigente do grupo da quinta à noite, 

A dinâmica u�lizada nos trabalhos começa bem antes da 
sessão mediúnica. Cada trabalhador que chega organiza e 
prepara o material que será u�lizado no trabalho.
Lápis, pincéis, �ntas, papel e telas vão sendo colocados de 
acordo com as caracterís�cas dos médiuns. A disciplina é 
fundamental para que o trabalho ocorra. Os médiuns têm 
essa consciência.  Os desencarnados, muitas vezes, 
chegam aflitos, confusos, sem saber onde estão. E para 
que o atendimento se realize conforme o planejado pelo 
Plano Espiritual, o médium tem que manter a disciplina 
mental.  Segundo uma  trabalhadora voluntária do grupo, 
“a arte é um mecanismo para quebrar a monoideia (auto 
obssessão),  quadro apresentado pelos irmãos 
desencarnados que aqui chegam”. Sobre a presença de 
pintores famosos no trabalho, como Claude Monet, 
Renoir e outros, a médium diz que muitas vezes eles se 
fazem presentes na sessão mediúnica, somente 
auxiliando os desencarnados que vêm para tratamento. 
Não há manifestação ar�s�ca. Cita, por exemplo, Tarsila 
do Amaral que já esteve presente na Casa liderando 
grupos de desencarnados necessitados da terapia 
mediúnica. 
“Os irmãos desencarnados que chegam para tratamento 
vêm com inúmeras dificuldades, alguns conseguem 

I e d a  a c re s c e nta ,  a i n d a ,  q u e  ‘ ’o  t ra b a l h o  d a 
espiritualidade é um auxíl io fundamental aos 
desencarnados em tratamento’’.
A Arte Mediúnica, como toda e qualquer tarefa na 
Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, 
requer capacitação e estudo. Para este trabalho é 
necessário, além da Escola Mediúnica concluída, 
Orientação Espiritual.

 O Departamento Espiritual prepara para o segundo 
semestre a formação de um terceiro grupo, este às terças 
à noite. Além dos pré‐requisitos citados, o médium 
precisará par�cipar de dois encontros preparatórios com 
os dirigentes do trabalho.
Literatura especifica sobre o tema é escassa. Pensando 
nisso, duas trabalhadoras experientes na tarefa, 
elaboram material para publicação. O obje�vo das 
médiuns é disponibilizar conteúdo embasado e 
fundamentado na a�vidade desenvolvida na SBEBM.
A Espiritualidade responsável pelo desenvolvimento da 
tarefa na Casa tem informado aos trabalhadores do plano 
�sico sobre o crescimento do trabalho de Arte Mediúnica 
e a necessidade  de preparação.

Para desenvolver a pauta, o setor de Comunicação foi 
recebido pelos dois grupos desta tarefa. Na ocasião, foi 
recebida a mensagem mediúnica abaixo, que veio 
fortalecer a importância da divulgação dos trabalhos.

Querida irmã, seja bem vinda a este trabalho de amor!
Desejamos que tuas intenções possibilitem a divulgação 
dessa tarefa que grandes bene�cios traz aos irmãos 
desencarnados que ainda não conseguiram se libertar 
dos miasmas e informações psicossomá�cas da carne.
É muito louvável tuas intenções e, quem sabe, estarás 
abrindo portas para novas casas implantarem um 
trabalho de igual valor como este. 
Fica na paz do Criador!
Irmã Scheila

Dirigentes dos grupos de Arte Mediúnica

Ieda Luyet Lélio Ramires



Dicas de leitura 

DEUS ‐ A Causa Primeira da Vida
Roosevelt Andolphato Tiago

Refle�r sobre Deus é mergulhar na essência da vida, afinal 
tudo o que existe está mergulhado Nele. Mesmo com nossas 
limitações de entendimento, estudar o Criador nos faz 
despertar como criaturas, encontrando respostas necessárias 
para uma vida saudável. Desse entendimento, depende nossa 
harmonização com a criação, permi�ndo assim, que vivamos 
integrados com o todo.

Chateaubriand ‐ Além da No�cia
José Ciro da Penha, pelo espírito Assis Chateaubriand

Assis Chateaubriand, além de grande entusiasta do Brasil e 
excelente jornalista, construiu uma carreira brilhante, um 
verdadeiro império de comunicação e esteve sempre ligado à 
atualidade do país, como militante de primeira hora em todos 
os assuntos de relevo nacional do seu tempo. Nesta obra, ele 
demonstra que há muito ainda a fazer e dizer para o Brasil das 
novas gerações, sob a luz do espiri�smo e a força da caridade 
moral e espiritual, onde os adje�vos "brilhante" e 
"verdadeiro" ganham um sen�do real e emocionante. O 
grande jornalista, sua personalidade marcante, opiniões 
firmes, agora moldadas sob a têmpera do equilíbrio, rumo à 
evolução sempre constante para o espírito: o dele e o nosso!

O Novo Testamento
Tradução de Haroldo Dutra Dias

Tradução dos originais gregos, realizada por Haroldo Dutra Dias, O 
novo testamento apresenta o texto das escrituras sagradas 

estruturado de tal forma que respeita as questões culturais, 
históricas e teológicas da época em que Jesus viveu entre nós. 

Enriquecida com notas auxiliares à ambientação de expressões 
idiomá�cas e às tradições religiosas, a obra aborda os temas direta 

e sucintamente, o que favorece o entendimento textual e 
conserva a pureza comum aos sen�mentos e conselhos ofertados 

por espíritos superiores.

Todos os livros estão disponíveis em nossa livraria. Visite-nos!
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DEPARTAMENTO CULTURAL

DEPARTAMENTO ESPIRITUAL

Coral

Atendimento Fraterno

Curso de formação

Inscrições: até 15 de agosto no AF

Requisito: mediúnico completo

Data e local do curso: 

Sextas‐feiras, 29 de agosto, 

dias 05, 12, 19 e 26 de setembro 

das 18h às 21h ‐ Auditório 2

Escola Mediúnica
Reinício das aulas: 06 de agosto

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Matrícula G1
31 de julho, quinta‐feira, 
das 19h às 21h ‐ Auditório 2

Reingresso
30 de julho, quarta‐feira, 
das 10h às 12h ‐ Auditório 2

Início das aulas
dia 04 de agosto, segunda‐feira
dia 06 de agosto, quarta‐feira 
dia 07 de agosto, quinta‐feira  
dia 09 de agosto, sábado 

ESDE

Horários das turmas do G1
segunda‐feira, tarde, das 16h15 às 17h45
segunda‐feira, noite, das 19h30 às 21h00
quarta‐feira, tarde, das 16h15 às 17h45
quinta‐feira, manhã, das 10h30 às 12h
sábado, manhã, das 8h30 às 10h
                       

EADE ‐ R1
Inscrições
24 de julho, quinta‐feira, das 11h às 12h 
Auditório 2 
Horário das aulas
segunda‐feira, tarde, das 16h15 às 17h45

CIEDE
Horário das aulas
segunda‐feira, noite, das 19h30 às 21h
quarta‐feira, tarde, das 16h30 às 18h
sábado, das 10h30 às 12h ‐ Auditório 2

As inscrições para o 2º semestre do Coral 
Notas de Luz da SBEBM ocorrem nos dias 
02 e 09 de agosto, das 13h30 às 14h15, 
no Auditório 2

Bazar

DEPTO. DE ATENDIMENTOS

Desligue o 
celular ao 
entrar na 

Casa
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Palestras doutrinárias 

01/07 a 04/07 – Bem‐aventurados os que são 

misericordiosos, Cap. X do ESE

05/07 – Parnaso de Além‐túmulo, 1ª obra                

psicografada de Chico Xavier

07/07 a 12/07 – Bem‐aventurados os que são 

misericordiosos, Cap. X do ESE

14/07 a 19/07 – Amar o próximo como a si mesmo, 

Cap. XI do ESE

21/07 a 26/07 – Amar o próximo como a si mesmo, 

Cap. XI do ESE

28/07 a 31/07 – Amai vossos inimigos, Cap. XII, 

Cap. XII do ESE

02/08 ‐ 149 anos do livro O Céu e o Inferno de 

Allan Kardec

04/08 a 09/08 – Honra teu pai e tua mãe, 

Cap. XIV do ESE

11/08 a 16/08 ‐ Fora da Caridade não há Salvação, 

Cap. XV do ESE

18/08 a 23/08 – Aniversário de nascimento de 

Bezerra de Menezes

25/08 a 30/08 ‐ Não se pode servir a Deus e Mamon, 

Cap. XVI ESE

Julho Agosto

Amados irmãos!

Enternecidos por aqui estarmos com a falange dos 

trabalhadores do Evangelho no Lar que trabalha entre vós. 

Sabeis que nosso mezanino se encontra repleto com 

vossas tarefas nesta Casa. Trazemos irmãos para vos 

assis�r e compreender a importância de levar para dentro 

de todos nós as palavras amoráveis de nosso Mestre Jesus, 

que, quando aqui esteve entre nós, trouxe‐nos 

esclarecimentos e ensinamentos para nos amarmos e 

aprendermos a amar nosso irmão do caminho. 

Trabalhadores amoráveis desta Seara, perseverai diante 

dos empecilhos que se apresentarem a vós com sua 

jornada encarnatória. Sois os escolhidos pelo Pai de Amor 

para levar a palavra de seu filho amado, o nosso Mestre 

Jesus.

Bênçãos de Luz e Paz a todos!

Psicografias do dia do trabalhador

Que alegria poder estar aqui mais uma vez!

A licença me foi concedida para dar esta humilde 
colaboração. Sinto muito amor entre os trabalhadores 
desta Casa de Luz e peço que assim permaneçam, colhendo 
e sen�ndo‐se felizes por poderem realizar tarefas que 
tragam  conforto para os que vêm aqui procurar alívio para 
suas dores.
Cada um de nós, tanto encarnados como desencarnados, 
devemos nos aperfeiçoar no conhecimento da nossa 
Doutrina, pois ela nos indicará sempre como devemos nos 
comportar para dedicar um verdadeiro amor ao nosso 
próximo.
Cabe aos dois lados da vida a responsabilidade de auxiliar. 
Portanto, não somente a Espiritualidade dará as soluções 
aos problemas apresentados; os ditos “vivos na matéria” 
devem se preparar e, com muita fé, fazer a sua parte no 
consolo do necessitado.
Oremos, meus irmãos em Cristo, para que nunca nos falte a 
fé e a alegria de poder servir.

Fiquemos em Paz!


