




Notícias 

FERGS 

Estão abertas as inscrições para o 8~ Congresso 

Espírita do Rio Grande do Sul, que ocorrerá de 1~ a 04 

de outubro de 2015, em Gramado, RS. Com o tema O 

amanhecer de uma nova era: colhendo esperanças e 

consolações, o congresso é uma realização da 

Federação Espírita do Rio Grande do Sul e tem por 

objetivo congregar espíritas e simpatizantes do 

Espiritismo para a comemoração dos 150 anos do 

livro Céu e o lnfemo ou A Justiça Divina Segundo o 

Espiritismo. Maiores informações no site 

www.fergs.org.br. 

OBRAS BÁSICAS 

Em 06 de janeiro de 1868, Allan Kardec publica, em 

Paris, a primeira edição do livro A Gênese - Os 

Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. 

Nesta obra, Kardec aborda diversas questões de 

ordem filosófica e científica, como as da criação do 

Universo, a formação dos mundos, o surgimento do 

espírito. 

Atitudes em foto 

Em 15 de janeiro de 1861, o codificador da Doutrina 

Espiri ta publicao Uvro dos Médiuns. Um dos livros do 

pentateuco kardequiano (segundo na ordem de 

lançamento), este livro trata, principalmente, da 

conceituação, desenvolvimento e prática da 

mediunidade. 

Horários de final de ano: 

24/12 - 4! feira 
14h00 - Evangelho no lar 
14h30 -Preces e Irradiações 
15h00-Palestra doutrinária 
15h30- Passe 

As atividades encerram às 17h 
25/12 - S! feira 
14h00- Evangelho no lar 
14h30 -Preces e Irradiações 
15h00-Palestra doutrinária 
15h30-Passe 

Atividades normais a partir das 13h 

31/ 12 - 41 feira 
14h00- Evangelho no lar 
14h30 -Preces e Irradiações 
15h00-Palestra doutrinária 
15h30 - Passe 

As atividades encerram às 17h 

1~/01 - 5! feira 

A SOCIEDADE ESTARÁ FECHADA 

No dia 10 de dezembro, no pátio do Bazar da SBEBM, ocorreu a Mostra Fotográfica Atitudes em Foto. 

Para a exposição, foram selecionadas 370 fotografias. Os participantes do Seminário Atitude de Amor que ocorreu em 

julho e agosto na Sociedade. 
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Conselho Deliberativo elege novos membros e novo presidente 

A Sociedade Beneficente Espirita Bezerra de 

Menezes realizou, no dia 18 de novembro, eleição 

para renovar parte dos membros do Conselho 

Deliberativo, biênio 2015/2016. No pleito votaram 

413 sócios efetivos que elegeram Cícero Marcos 

Teixeira, lola dos Anjos Gabert, Dica rios Luiz Kerber, 

Jalar Righi, Cândida Domingues Fonseca, Edison F. 

da Costa Praia e Crislaine Leonhardt. Ficaram na 

suplência Themis Alcmena da Silva Soares, Marcelo 

Antônio Zago, Eucl ides Menegotto, Maria Dolores 

Cardoso, Humberto Ardenghi de Oliveira, José 

Antônio Cintra de Oliveira e Elizabeth Schuk. 

No dia 28 de novembro, O Conselho Deliberativo 

elegeu Maristela Winkler para a presidência e Tânia 

Maria Ellwanger para a vice-presidência. 

As conselheiras estarão à frente do Conselho nos 

próximos 2 anos. Maristela e Tânia substituem Ana 

Papa e Lélio Ramiras. 

Maristela Tânia 

O apóstolo do espiritismo 

Léon Oenis nasceu em Foug, região de Lorena na 

França, em 1 de janeiro de 1846. Foi filósofo, médium 

e um dos principais continuadores do espiritismo após 

a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delanne e 
Camille Flammarion. Fez conferências por toda a 

Europa, em congressos internacionais espfritas, 

defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da 

alma e suas consequências no campo da ética nas 

relações humanas. 

Algumas obras de Léon Denis 

Cristianismo e Espiritismo (FEB) 
Depois da M orte (FEB) 
Espíritos e Médiuns {CELD) 
No Invisível {FEB) 
O Além e a Sobrevivência do Ser {FEB) 

O Espiritismo na Art e (Lachâtre) 
O Grande Enigma (FEB) 
O M undo lnvisfvel e a Guerra (CELD) 
O Porquê da Vida (FEB) 
O Problema do Ser, do Destino e da Dor (FEB) 
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Tem passe? 

bem-vindo! 

O passe é uma transfusão 
de energias de origem 
espiritual e psicofísica com 
finalidade de melhorar a 
saúde espiritual do 
indivíduo. Essas energias, 
que são aplicadas nos 
centros de força ou chákra, 
proporcionam bem-estar ao 
corpo espiritual bem como 
ao físico. 

O setor do Passe da 
Sociedade Beneficente 
Espírita Bezerra de 
Menezes conta com 466 
trabalhadores, escalados 
em dias e horários pré
estabelecidos. 
Para trabalhar no setor é 
necessário que o voluntário 
tenha o segundo ano da 
Esco l a Mediún i ca 
concluído. 

151.937 
passes 

1.248 . 
apOIOS 

em 2014 



Dicas de leitura 

O lado Oculto da Transição Planetária 
Wanderley Oliveira pelo espírito de Maria Modesto Cravo 
Editora Dufaux 

Você já se perguntou o que acontece no astral da Terra nesse 
momento em que transitamos para o período de regeneração? 
Em O lado oculto da Transição Planetária, Maria Modesto Cravo 
aborda os bastidores da transição com casos do planeta Terra e 
também do plano espiritual. Uma viagem repleta de novos 
conhecimentos para quem busca entender as ações da 
espiritualidade no momento em que vivemos. 

R$ 42,00 

O amigo Jesus 
José Carlos de Lucca 

lntelítera Editora 

O filósofo grego Aristóteles, que viveu cerca de 300 anos antes de 
Cristo, trouxe uma das ideias mais belas sobre felicidade que para ele 

é, na verdade, a busca racional para se tornar um ser humano melhor, 
justo e bom. E tinha para si, como alicerce Importante, se não o 

principal para alcançá -la, o cultivo da amizade. E é partindo 
justamente da relevância da amizade que José Carlos de Lucca, neste 
seu mais novo livro, debruçou-se no estudo da face, poucas vezes tão 

bem explorada de Jesus, que é seu lado humano, em que o Cristo 
revela, especialmente, a Importância de um amigo, condição 

imprescindível para a realização da nossa própria natureza. 

R$ 28,90 

5! TERRA 

JiN < \RIIJ!.IIlll 

Carlos Antônio Baccelli pelo espírito Domingas 
Editora LEEPP 

Este livro, do espírito Domingas, encerra extraordinário conteúdo 
revelador.- Afinal, quantas Terras existem? O que é aS! Terra? Quais 
são os espíritos que a habitam? Por que a Crosta Terrestre é 
considerada a 3! Terra e o chamado Umbral a 4! Terra? Leia este livro 
com vagar e o aprecie até a sua última página. Você vai ter uma história 
diferente para contar! 

R$ 29,00 

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

Esperanto 

Alportu la spiritonavideilo em 
niaijnkorojn la nesangeblanfidon de 
kredantoen nova epokon de pato kaj amo. 
Felica Festejo! 

Que Deus em Suo infinito bondode abençoe e encho de 
paz nossos corações no Noite de Notol/ Boas Festas/ 

Curso de Esperanto em 2015 

Inscrições: 05/03/2015, quinta-feira, das 14h30 às 
16h30, na Sala Multi uso 1 

Início dos encontros: 12/03/2015, quinta-feira 

DEPARTAMENTO ESPIRITUAL 

EDUCAÇÃO MEDI ÚNICA 

Reinício das atividades: 03/03/2015, terça-feira 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
' 

APOIO À FAMÍLIA 

Reinicio das atividades 

07/01/2015, quarta-feira, das 14h30 às 15h45, 

sala 309 

08/01/2015, quinta-feira, das 18h30 às 19h35 e 

das 19h55 às 21h, sala Multiuso 1 

BOA IDADE 

Reinício das atividades 

03/03/2015, quarta-feira, 

das 14h30 às 1Sh45, sala Multiuso 1 

EVANGELIZAÇÃO 

Reinício das atividades 

07/03/2015, sábado, às 14h30, Auditório 1 

08/03/2015, domingo, às 10h, Auditório 1 

OFICINA DO EVANGELHO 

Reinício das atividades 

05/03/2015, quinta-feira, 19h30, sala 308 

OFICINA DE LEITURA 

Reinício das atividades 

03/03/2015, terça-feira, 14h, Multiuso 1 

ESTUDO SISTEMATIZADO DA DOUTRINA 

ESPÍRITA 

Reinfcio das atividades 

02/03/2015, segunda-feira 

04/03/2015, quarta-feira 

07/03/2015,sábado 

Confraternização de final de ano dos funcionários da SBEBM 
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Psicofonia do dia do t rabalhador 

Amados filhos, meu coração se enche de alegria 
nesta hora em que posso estar com vocês. Que bom 
que puderam vir! Preparamos esta festa com tanto 
carinho, mas, também, ao acompanhá-los pudemos 
ver as dores que enchem o vosso coração. 

Por isso, ao iniciar este trabalho queremos pedir-vos 
que abram seus corações e mentalizem a figura 
amorável do Cr ist o. Procurem uma posição 
confortável e recebam o amparo, o alfvio. Trouxemos 
conosco as crianças para vos ensinar a alegria. O 
Evangelho é uma lição de alegria, meus filhos! Por 
que estais tristes? Observai o vosso mundo cheio de 
beleza e cor. Por que só vedes a escuridão? O Bem é 
maioria no mundo, percebam isto, valorizem isto, 
espalhem a luz que há em vossos corações. Sede vós 
aqueles que acendem luzes na escuridão, porque, 
por mais tênue que seja a luz de vosso coração, ela 
servirá de guia para vós e para out ros. 

Neste momento, sutilfssima luz violeta chega ao 
centro coronário de cada um de vós. Percebam que 
ela vai chegando, vai acalmando os vossos corações. 
Abram as mãos e recebam pequenos molhos de 
de l icados buquês de miosótis que foram 
confeccionados com carinho pelas crianças. Elas 

pretendem que vossos corações possam reter a 
alegria e que vossos rostos possam, nesta hora, sorrir 
compreendendo que o amor do Pai é infinito e Ele só 
espera que possamos caminhar com fé. Acreditem, 
meus irmãos, acreditem ! Vós podeis pensar que há 
muita dor em vossas vidas, mas saibam que a dor que 
vós passeis, nest e momento, é aquela que são 
capazes de suportar, e, se muitas vezes se perdem 
pelo caminho é porque esqueceis a Fé. 

Irmãos amados, o trabalho com fé na caridade e na 
seara do bem é antídoto para todas as dores e para 
todas as tristezas. Semeais alegria e luz por onde 
quer que estejais. Nós estamos sempre ao vosso lado 
porque o Pai não desampara nenhum filho e não 
descansa enquanto não encontra a ú ltima ovelha do 
seu aprisco. 

Amados filhos, em poucos dias será Natal em vosso 
mundo, lembrai-vos do Cristo. Que Ele possa de novo 
nascer menino no coração de cada um de vós, 
fazendo renascer a esperança e a paz I Deixai brilhar a 
vossa luz. 

Estejamos todos em paz nesta festa que é de alegria 
e amor! 

Palestras doutrinárias 
janei ro 

01/01 - NÃO HAVERÁ PALESTRA 

02/01 a 03/01- LÉON DENIS - Vida e Obra 

05/01 a 10/01 - A GÊNESE, 164 anos 

12/ 01 a 17/01 - LIVRO DOS MÉDIUNS -153 anos 

19/01 a 24/01 - Não coloqueis a lâmpada 

debaixo do alqueire, Cap. XXIV, ESE 

26/01 a 31/01 - Jesus fala por parábolas, Cap. 

XXIV, itens 1 a 7, ESE 

fevereiro 

02/ 02 a 03/02 - Não coloqueis a lâmpada 

debaixo do alqueire, Cap. XXIV, ESE 

05/02 a 10/02 - Busca i e Achareis, Cap. XXV, ESE, 

itens 1 a 8 

12/02 a 19/02 - Buscai e Achareis, Cap. XXV, ESE, 

i tens 9 a 11 

21/02 a 26/ 02 - De graça recebestes, de graça 

dai, Cap. XXVI, ESE, itens 1 a 6 

28/02- De graça recebestes, de graça dai, Cap. 

XXVI, ESE, itens 7 a 10 
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