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 Na harmonia da vida, a abençoada Mão 

do Criador está presente nos conduzindo por 

caminhos que não compreendemos. Somente 

o convívio nos mostra a divina diferença entre 

todos para que a igualdade perante Deus tome 

forma – a forma do amor. Amor pelo qual tudo 

se manifesta, pois é essa a essência Divina de 

Deus em nós.

No quase centenário desta Casa, uma 

atmosfera de harmonia chega até nós como eco 

do passado longínquo, que é ontem no tempo. 

Aqueles Espíritos que já compreendiam que a 

harmonia da vida é o amor reuniram esforços e 

nos brindaram com um núcleo de estudo 

con�nuado – tudo para que pudéssemos realizar 

a autotransformação na convivência com amor, 

a fim de  efetuarmos a autoeducação.

“Quando o amor se transmite em nossas 

ações, envolvemos a todos que nos rodeiam em 

sua sublime e serena paz. É o começo da 

construção da convivência de amor baseada no 

respeito e no afeto mútuos. As relações 

humanas, algumas vezes tão di�ceis, necessitam 

estar fundamentadas na boa vontade para que 

nelas se formem os laços perenes da amizade. 

Compreender o próximo, seus limites, assim 

como os nossos, aproxima-nos pouco a pouco da 

alegre sensação de um convívio fraterno.”

Saibamos aproveitar esta oportunidade 

que o momento nos oferta – a Casa, os 

transeuntes de ontem, os amigos de hoje e os 

irmãos de amanhã. 

(Educação, Consciência Luz – Uma Grande 

Jornada do Amor, de Maristela Winkler pelo 

Espírito Bezerra de Menezes)

Ilcio da Costa Chaves

Diretor-presidente da SBEBM

Palavra do Presidente

“A semente do amor foi plantada, ninguém pode �rá-la 
do solo de onde brotará o grande sen�mento”

Convivência

Gr pe
H1N1

Só em 2016 já foram registrados mais de 300 
casos de gripe H1N1 no Brasil. Diante do quadro, 
o Ministério da Saúde liberou a vacinação 
antecipada contra o vírus influenza. A campanha 
nacional inicia em 30 de abril e vai até o dia 20 de 
maio, mas os estados interessados podem 
iniciar a imunização de grupos mais vulneráveis 
antes dessa data na rede pública. De acordo com 

a Secretaria de Saúde do Estado, o Rio Grande do 
Sul pretende começar mais cedo, mas a 
antecipação depende da entrega dos primeiros 
lotes das doses. Com a chegada do inverno, é 
importante ficar atento a estas datas e não 
perder os prazos. Na rede privada, a vacina já 
está disponível. 

começa em abril
Vacinação
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Elevador irá funcionar no 
segundo semestre

Iniciadas em fevereiro, as 
obras estruturais para a 
implantação do elevador na 
SBEBM têm previsão de 
encerrar ainda em abril, 
assim como a reforma dos 
espaços adjacentes, como a 
sala da Presidência e a 
secretar ia  da Educação 
Mediúnica. Já a instalação da 
cabine deve ser concluída no 
s e g u n d o  s e m e s t r e , 
conforme contrato firmado 
com a empresa responsável. 
O documento determina a 

entrega do elevador pronto para funcionamento em 
até 150 dias após o começo das operações, o que 
indica outubro como prazo máximo. 

Palestra de André Trigueiro

“Viver é a Melhor Opção” é o 
tema da palestra que André 
Tr igue i ro  i rá  min ist rar  na 
Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes no dia 16 de 
abril, às 14h30, seguida de  
sessão de autógrafos na sala 101. Homônima ao livro 
do jornalista, a apresentação tem como eixo central a 
prevenção do suicídio e a visão espírita sobre o 
assunto. Na oportunidade, os par�cipantes podem 
contribuir com 1kg de alimento não perecível, que 
deve ser entregue em pontos de coleta na Casa. 
O montante arrecadado será des�nado às en�dades 
assis�das pela SBEBM.

Boa Idade completa 25 
anos de a�vidades

Mo�vando as melhores 
formas de envelhecer 
desde 1991, o grupo da 
Boa Idade completa 25 
anos no dia 17 de abril.

Em um constante trabalho de es�mulo à terceira 
idade, o núcleo busca, a cada nova tarefa, a reflexão 
sobre as mudanças do corpo, a imortalidade do 
espírito e as experiências da vida terrena. 
Entre os ques�onamentos e dinâmicas estão as 
releituras de cada par�cipante sobre seu papel na 
vida, no grupo familiar e na evolução do espírito. 
“Buscamos compreender, esclarecer e es�mular os 
assis�dos a vivenciar a terceira idade com alegria e 
melhor aproveitamento de seu tempo de vida, 
u�lizando a Doutrina Espírita como caminho”, diz a 
coordenadora do Assuntos da Família, Sabrina 
Oliveira da Rocha.

“Você pensa que a velhice é triste. A nossa não é 
triste, não.”
                                 (Marcha da Boa Idade)

Troca-troca de livros

In�mamente ligada ao 
ensino e à educação 
Espírita, a prá�ca da 
leitura é es�mulada em 
diversas a�vidades da 
SBEBM. Para 
democra�zar o acesso, 
o Departamento Cultural promove um troca-troca 
de livros na 1ª e 3ª quarta-feira de cada mês. Nos 
dois momentos, que acontecem das 16h às 18h no 
próprio setor, é possível trocar tanto obras infan�s 
como adultas.

ESDE e CIEDE já têm períodos de inscrição definidos

Inscrições CIEDE
Dia: 14/06/2016
Horário: das 9h às 21h
Local: Auditório II
Pré-requisito: ser sócio da Casa

Reingresso ESDE 
Dia: 27 e 28/06/2016
Horário: das 14h às 21h
Local: Secretaria do ESDE

Inscrições ESDE – Matrícula de G1
Dia: 12/07/2016
Horário: das 9h às 21h
Local: Auditório II
Pré-requisito: ter cursado o CIEDE
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Ensino de Esperanto recebe alunos o ano inteiro

Com encontros semanais, os estudos de Esperanto 

recebem matrículas durante o ano todo. As aulas 

acontecem em todas as quintas-feiras, às 16h30, na Sala 

Mul�uso 1. Antes de ingressar na turma também é 

possível fazer uma par�cipação experimental.

Exposição de Patchwork acontece em maio

A primeira exposição dos trabalhos de Patchwork deste 

ano será realizada no dia 04 de maio, das 9h30 às 18h, 

no Recanto Conte Mais. Na mesma oportunidade serão 

apresentadas as confecções criadas na oficina de Crochê 

e Tricô. Todas as peças são comercializadas a preços 

acessíveis. 

Um encontro de vozes 

No dia 15 de maio, às 9h30, a Sociedade 

Beneficente Espírita Bezerra de 

Menezes promove o Encontro 

de Corais. Além do grupo 

musical da Casa, o Coral Notas 

de Luz, a manhã será embalada pelo Coral da Igreja São 

Pedro, o Coral Sementes de Luz e os corais da SOGIPA e 

do Tribunal de Contas do Estado. O ingresso é 1kg de 

alimento não perecível, des�nado às obras 

assistenciais amparadas pela SBEBM.

Encontro Estadual O Livro Espírita

Com o tema “Luz de hoje, amanhã e sempre”, 
a Federação Espírita do Rio Grande do Sul promove, 
no dia 23 de abril, o Encontro Estadual O Livro Espírita, 
que irá abordar o Livro Espírita em seus aspectos 
doutrinários, de unificação e de administração. 
O encontro acontece das 8h30 às 18h, na sede da 
Fergs (Travessa Azevedo, 88 – Bairro Floresta, Porto 
Alegre). A entrada é gratuita e as inscrições podem ser 
feitas no site da Federação: .www.fergs.org.br

1º Seminário da AME-Brasil e 7º Congresso da 

AMERGS

Nos dias 04 e 05 de 
junho, o Centro de 
Eventos do Hotel 
Plaza São Rafael, em 
Porto Alegre, recebe 
o 1º Seminário da 
A M E - B r a s i l 
(Associação Médico-
Espírita), juntamente 
com o 7º Congresso 
Estadual da AMERGS 
(Associação Médico-
E s p í r i t a  d o  R S ) . 
Norteado pelo tema 
“Medicina da Alma”, 
o encontro contará com oradores como Décio Iandoli 
Júnior, Irvênia Prada e Jorge Daher. Outras 
informações e inscrições no site da Fergs: 
www.fergs.org.br.

No�cias
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Com reinício das a�vidades em 19 e 20 
de março, a Evangelização recebeu, já no 
primeiro mês de trabalho em 2016, um 
aumento de 30% do número de atendidos – 
crescimento que vem se repe�ndo a cada 
período. 

Para acolher esta procura, que 
demonstra maior conscien�zação dos pais 
quanto à importância da educação moral 
desde cedo, o grupo está aberto a novas 
inscrições durante o ano todo – exceto para as 
turmas de bebês, que possuem vagas restritas 
e lista de espera.

Além das aulas regulares, que tratam do tríplice aspecto da Doutrina Espírita, o calendário de 2016 ainda 
conta com diversos eventos direcionados a crianças e jovens, seja na SBEBM ou pela cidade.  Quanto ao primeiro 
semestre, já é possível ir se planejando: de 23 a 29 de maio, o ciclo de palestras públicas será voltado ao tema 
Evangelização. Já no dia 15 do mesmo mês será comemorado nas turmas o Dia Internacional da Família. Em 04, 
05, 25 e 26 de junho, as aulas serão em conjunto com a equipe do “Projeto Regeneração”, da Gestão 
Socioambiental. Ainda nos próximos meses será promovido o 3º Sarau Cultural da Evangelização, com a data ser 
confirmada e divulgada nos murais e site da Casa. 

Há 25 anos lecionado na SBEBM, o Esperanto está 
in�mamente ligado ao Espiri�smo. “Esse vínculo existe porque a 
fraternidade faz parte da essência do Esperanto, que foi criado 
justamente para colocar todas as pessoas, de todas as nações, 
como iguais, sem segregações ou dis�nções de qualquer ordem”, 
esclarece a coordenadora da a�vidade na Casa, Magali 
Oldenburg.

 Criado em 1887 pelo médico polonês Lázaro Zamenhf, o 
idioma não surgiu com o intuito de subs�tuir a língua materna dos 
povos, mas de criar uma comunicação universal entre todos eles. 

“Na mais distante an�guidade, a família humana se espalhou e seus membros deixaram de se compreender 
mutuamente. Esses irmãos se tornaram absolutamente estranhos entre si, dividiram-se, aparentemente para 
sempre, em grupos inimigos, que durante milênios apenas guerreavam. Toda a compreensão entre eles era 
absolutamente impossível e, por isso, profetas e poetas sonhavam com um tempo em que os homens 
começariam de novo a se compreender entre si. Exatamente o propósito do Esperanto”, explica Magali. 
 Fácil de ser aprendido, o Esperanto é regido por apenas 16 regras grama�cais e agrega caracterís�cas 
linguís�cas de diversos idiomas, gerando rápida associação às palavras dos vocabulários que já se conhece. 
“Quando se começa a ouvir a língua, é como se �vessem colocado ali um pouco de todos os idiomas. Então a 
gente percebe traços de la�m, de alemão, de inglês, de francês, que tornam o aprendizado muito tranquilo”, diz a 
coordenadora.

Esperanto: uma língua universal

Cresce público da Evangelização 
infanto-juvenil 

Os trabalhos de Evangelização ocorrem aos sábados, das 14h às 16h, e aos domingos, das 9h30 às 11h30.
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Informação pode salvar vidas

Em 16 de abril, dia do aniversário de 99 anos da 
SBEBM, a Casa recebe André Trigueiro, que irá 
ministrar a palestra “Viver é a Melhor Opção”.  
Homônimo ao livro do jornalista, lançado em 2015, 
o encontro aborda a incidência e a prevenção do 
suicídio – tema, segundo o autor, ainda di�cil de ser 
deba�do no meio espírita. “O suicídio ainda é um 
tabu em várias ins�tuições espíritas, onde o assunto 
não vem sendo tratado em palestras públicas. 
Mesmo quando isso acontece, costumamos reduzir 
o suicida à categoria de 'criminoso' ou 'covarde'. Não 
o percebemos como alguém que é portador de uma 
imensa dor que merece, de nossa parte, respeito e 
consideração”, observa Trigueiro. 

No ponto de vista terapêu�co, a compreensão do 
suicida é indicada como caminho natural e efe�vo – 
tanto para novas pesquisas da ciência médica, como 
para a prevenção. “O acolhimento e o respeito, 
assim afirmam os especialistas nas áreas da 
psiquiatria e da psicologia, devem se sobrepor à 
cr í�ca e ao ju lgamento.  Creio que novas 

descobertas, especialmente na área da Suicidologia, podem ser bastante inspiradores para uma 
abordagem mais eficaz dos espíritas em favor daquele que pensa em desis�r da vida”,  analisa.

Embora muitos ainda precisem de preparo para lidar com o assunto, os espíritas em geral têm em 
suas mãos algumas das melhores ferramentas preven�vas: as explicações da Doutrina sobre a 
con�nuação da vida após a morte do corpo �sico. “A literatura espírita oferece um vasto repertório de 
informações sobre a realidade do suicida no plano espiritual, as sequelas do auto-extermínio sobre o 
perispírito e a importância de valorizarmos a existência por tudo o que envolve o projeto abençoado 
de cada encarnação”, reconhece Trigueiro. 

As barreiras, porém, não se restringem às comunidades espíritas. A própria imprensa – um dos 
maiores canais de comunicação de massa do mundo – ainda está descobrindo como tratar o suicídio 
da maneira adequada. “A Organização Mundial de Saúde produziu manuais instruindo os profissionais 
de Comunicação a saberem o jeito certo de abordar os temas alusivos ao suicídio. Em resumo, 
recomenda-se evitar, sempre que possível, a simples no�ficação de novos casos no dia a dia. Quando 
inevitável, por se tratar de alguém importante, que se evite abrir generosos espaços para essa 
cobertura, que não se informe o método u�lizado, que não se enalteça as qualidades morais do 
suicida”, explica o jornalista, que defende oportunidades para o tema. “É sempre importante abrir 
espaço nas mídias para lembrar que o suicídio é considerado caso de saúde pública no Brasil e no 
mundo. E o mais importante: que em 90% dos casos, o suicídio é prevenível porque está associado a 
psicopatologias diagnos�cáveis e tratáveis, como a depressão. Essa informação, em par�cular, pode 
salvar vidas.” 
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Completando 99 anos no dia 16 de abril, a Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Menezes caminha em 
direção ao seu centenário em um momento de grandes 
avanços como ins�tuição. Somente no úl�mo ano, a Casa 
recebeu melhorias que irão modificar significa�vamente o 
dia a dia de quem a frequenta, como a reforma do Auditório II 
–  com 150 novas cadeiras, isolamento acús�co e 
clima�zação –, a redistribuição de espaços, reformulados 
conforme as normas do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção 
Contra Incêndio), a instalação de projetores em quatro salas e 
a implantação de um elevador – ainda em andamento. Mas o 
espírito que rege esta data é, além da sensação de colher os 
frutos de um dedicado trabalho, a gra�dão pela 
oportunidade de acolher tantos irmãos em busca de 
entendimento, paz e orientação em suas jornadas espirituais 
na Terra. 

Com um quadro extenso de a�vidades, que vão desde 
evangelização até atendimentos especializados, o “Bezerra”, 
como é carinhosamente chamado, empenha-se ano a ano 
para trabalhar como um elo afinado entre o mundo �sico e o 
espiritual. Para comemorar estes 99 capítulos de história, 
iniciada em 1917 de forma modesta e despretensiosa, a Casa 
preparou um dia inteiro de a�vidades, que inclui palestras, 
apresentação musical do Coral Notas de Luz, contação de 
histórias e confraternização. 

SBEBM completa  

Programação 16 de abril

99 anos

 Aniversário da SBEBM
14h25min      Abertura 

14h30min      Palestra de André Trigueiro: “Viver é a Melhor Opção”

                       Após, sessão de autógrafos na sala 101

17h                Conte Mais: momento de contação de histórias 

17h30min      Coral Notas de Luz

18h                Maristela Winkler fala sobre “Alegria”

19h                Evangelho no Lar

19h30min      Preces e Irradiações

20h                Palestra com o Sr. Ilcio Chaves
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Condições básicas para os que se propõem 

a ajudar o próximo por meio da Doutrina Espírita, a 

saúde �sica e o equilíbrio espiritual devem ser 

buscados incansavelmente por aquele que se 

dedica a um trabalho mediúnico. É preciso estar 

sadio, mental e emocionalmente, para se conectar 

efe�vamente aos espíritos benfeitores e, através 

deles, amparar e orientar quem precisa de alento. 

Mas sendo os médiuns seres encarnados e em 

constante evolução,  manter-se al inhado 

energe�camente exige mais do que boa vontade. 
Diariamente envolvidos em questões 

como ro�na familiar e profissional, o médium não 
pode, nem conseguiria, abster-se dos problemas 
próprios do co�diano. O trabalhador mediúnico, 
que conhece os desígnios da Espiritualidade, sabe 
também das forças contrárias à prá�ca do bem – a 
qual deve vencer com amor e fé por meio da 
oração. No entanto, nem sempre é fácil lidar com 
os conflitos da vida e as atrapalhações do dia a dia, 
o que torna o médium susce�vel a momentos de 
nega�vidade e baixa vibração, prejudicando tanto 
a eficiência de seu trabalho espiritual como a si 
mesmo. 

Sensível as mais diversas interferências 
extra�sicas, o médium necessita de um tempo 
reflexivo voltado à sua própria experiência terrena 
e de oportunidades para analisar o papel que vem 
desempenhando nesta encarnação em par�cular. 
Sendo assim, os bons pensamentos e o desejo 
genuíno de pra�car a caridade devem ser somados 
a um suporte dado pelo centro espírita no qual 
atua, o que na SBEBM acontece, de maneira 
especializada, no Dia do Trabalhador.

Rea l i zado duas  vezes  por  mês,  o 
atendimento aos trabalhadores da casa é de suma 
importância para o bom funcionamento das 
a�vidades que o médium executa, assim como 
para sua própria saúde integral. Visando 
harmonizar seu campo de energia e compreender 
as situações vivenciadas, as equipes espirituais 
fazem uma avaliação do estado de cada um e, a 
par�r de então, promovem ajustes nos corpos 
�sico, emocional e espiritual, reconectando o 
t r a b a l h a d o r  a o  s e u  E u  S u p e r i o r  e , 
consequentemente,  aos seus propósitos 
espirituais de forma revigorada. Ao entrar em 
contato com esta ressonância posi�va, diversas 
áreas da vida do médium passam a receber apoio 
por meio de fluidos benéficos,  inspirações através 
do sono �sico e intuições, transformando a 
atmosfera espiritual de seu lar e dos ambientes 
que o cercam.

Não isento dos revezes da vida nem alheio 
às fraquezas humanas, o trabalhador mediúnico 
deve ter humildade para também ser consolado 
em suas aflições, buscando aperfeiçoamento 
moral e um grada�vo despertar de consciência. O 
Dia do Médium Trabalhador é, portanto, dádiva e 
remédio aos que empregam energia e tempo em 
prol dos outros.

Dia do Médium Trabalhador 

Em 29 de abril de 1864, Paris foi palco para o lançamento da primeira 
edição de “O Evangelho Segundo o Espiri�smo”, de Allan Kardec – há 
muito uma obra de cabeceira, de leitura obrigatória aos que pra�cam 
a Doutrina Espírita. A publicação inicial, no entanto, levava o �tulo 
“Imitação do Evangelho Segundo o Espiri�smo”, e só mais tarde, em 
função de diversas observações, é que passou a ser in�tulada como 
todos conhecem hoje. As comunicações espirituais que antecedem e 
orientam a obra podem ser melhor compreendidas no livro “Obras 
Póstumas”, o qual revela a importância fundamental de “O Evangelho 
Segundo o Espiri�smo” na Codificação Kardeciana.

Primeira edição do Evangelho completa 152 anos
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Reflexão “Nossos pensamentos são paredes em 

que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese”

Prosseguindo em nossas reflexões com base nos 

ensinamentos do Benfeitor Espiritual Emmanuel, 

através do nosso querido Chico Xavier, convidamos os 

irmãos do caminho para compar�lharem conosco de 

uma viagem ao “Universo da Essência do Ser pessoal” 

em cada um de nós, caminhantes a “Caminho de 

Damasco”. Buscando penetrar no significado profundo 

do ensinamento acima referido, talvez seja possível 

constatar que realmente podemos viver esta realidade 

em função de nossa a�tude subje�va, buscando a 

transcendência do ser. Nesta perspec�va, acionaremos, 

pela vontade e autodeterminação, nossos valores 

morais e espirituais inerentes à essência do ser, 

superando, tanto quanto possível, o bloqueio 

psicológico e emocional gerado pelo medo do 

desconhecido.
Nossos pensamentos,  se 

nega�vos e desarmônicos, podem nos 
aprisionar por tempo indeterminado 
e n q u a n t o  p e r d u r a r  n o s s o 
desequilíbrio espiritual, psicológico, 
emocional e energé�co. Entretanto, se 
posi�vos, constru�vos e harmônicos, 
g e r a m  u m  c a m p o  d e  e n e r g i a 
luminoso, conectando-nos com as 
egrégoras espirituais socorristas, 
atuando sempre na Espiritualidade em 
todas as la�tudes e longitudes 
planetárias. Qual de nós não passou, 
em algum momento, por este estado 
sufocante psicológica, energé�ca e 
espiritualmente? Talvez pouquíssimas 
pessoas ainda não vivenciaram tal estado de espírito. Às 
vezes, nos deparamos envolvidos em pensamentos 
conflituosos e desarmônicos, bem como imersos em 
emoções e sen�mentos antagônicos que nos envolvem 
num turbilhão tempestuoso. 

O ritmo respiratório se altera. A pressão arterial 
s i l e n c i o s a m e n t e  s e  e l e v a ,  e  n ó s  fi c a m o s 
psicologicamente emparedados em nossas criações 
mentais e afe�vas. A ansiedade, então, borbulha, e o 
medo se faz per�naz e imper�nente. O pânico, 
ameaçador, aos poucos estende os tentáculos 
assustadores. Buscando sugar nossas energias, geram 
um desequilíbrio emocional, culminando, às vezes, em 
uma convulsão psicológica, na qual os sen�mentos de 
amor, ódio, raiva, medo, vingança e arrependimento se 

entrelaçam, causando um verdadeiro tsunami 
subje�vamente avassalador. O equilíbrio entra em 
colapso. A dor �sica, emocional, moral e espiritual se 
instalam. 

O sofrimento, em suas múl�plas e variadas 
nuances, eclode com intensidade dilacerante. 
Exauridos, mergulhamos às vezes no desespero, 
arrastando para o fundo do poço existencial. “E agora? 
Como sair?  Como levantar  desta prostração 
desanimadora?” Com a mente o mais lúcida possível, 
buscamos a reorganização ín�ma, centralizando nossa 
atenção no Eu Superior. Aos poucos, recuperamos 
nosso r i tmo respiratór io,  sen�ndo-nos mais 
fortalecidos. Nesta fase, o medo vai se diluindo na 
“Verdade Crís�ca da Redenção”, quando o despertar 
consciencial se faz mais lúcido no psiquismo profundo 

da alma humana. Nesta fase de 
autorean imação  ps ico lóg ica  e 
espiritual, o impulso da vontade se faz 
sen�r presente em nosso consciente, 
soerguendo-nos para a realidade 
plena da vida imperecível.

D e  f a t o ,  s e  n o s 
enclausurarmos no “pequeno”, no 
“limitado”, nosso horizonte se contrai, 
e n v o l v e n d o - s e  n a s  s o m b r a s 
ameaçadoras da desvalia e deses�ma, 
emparedando-nos no egocentrismo 
escravizante. Porém, se o contrário 
fizermos, isto é, se expandirmos a 
autoconsciência, deslumbraremos o 
h o r i z o n t e  i n fi n i t o  e  o  a z u l 

escancaradamente luminoso da amplitude do céu sem 
limites. Assim sendo, sen�r-nos-emos expandidos, 
onipresentes, oniscientes e onipotentes – tudo 
possuindo, mas sabendo que nada nos pertence e que 
tudo é de todos. Juntos ou distantes dos amores e afetos 
que nos são caros, somos solitários, sem estarmos na 
solidão, porque “tudo e todos” estamos interligados 
energé�ca e espiritualmente na infinitude da Vida 
perene.

(Fonte Viva, pág. 338 – Emannuel psicografado por 
Chico Xavier – Editora FEB, 29ª edição, 1956)

Professor Cícero Marcos Teixeira
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A Memória e o Tempo
Hermínio C. Miranda – Editora Lachâtre 

Leitura obrigatória para os que se interessam em desvendar os 
escaninhos da mente e a natureza da psique, “A Memória e o Tempo” se 
apóia em mais de vintes anos de estudos no campo do magne�smo e da 
hipnose em um mergulho apaixonante e cria�vo. Por meio da técnica da 

regressão de memória e com linguagem extremamente clara, o autor 
aborda o conceito de tempo, reavalia os ensaios pioneiros de Albert de 

Rochas e reexamina as teorias freudianas à luz de paradigmas como a 
reencarnação e a sobrevivência.

R$ 49,90

Todos os livros estão disponíveis  em nossa livraria. 
Livraria: (51) 3343 4632

Parnaso de Além-Túmulo
Chico Xavier por diversos espíritos – FEB Editora

Primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, a obra é ditada 
por 56 autores da língua portuguesa e traz 259 poemas luso-brasileiros. 
Lançada em 1932, a antologia mediúnica foi ganhando novos textos a 
cada edição e, entre as atuais 702 páginas, reúne nomes que vão desde 
Castro Alves e Casimiro de Abreu até Augusto dos Anjos e Antero de 
Quental. Seja pela variedade de temas ou pelas evidentes caracterís�cas 
literárias dos renomados escritores, a coletânea é entendida como uma 
das provas subje�vas mais robustas em favor da sobrevivência da alma 
após a morte.

R$ 48,00

Pedagogia Espírita
José Herculano Pires – Editora Paideia

Norteada pela contribuição da Doutrina Espírita na formação da criança, 
a obra reúne trabalhos escritos por Herculano Pires sobre a necessidade 
de uma reformulação do problema educacional, à luz do Espiri�smo, 
através da implantação de uma Pedagogia Espírita. Em 320 páginas, o 
jornalista, educador e filósofo transcorre por temas como as dimensões 
da educação, o nascimento da educação espírita, a pedagogia de Jesus, a 
didá�ca de Kardec e o Espiri�smo na escola.

R$ 32,00
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Diretores | Coordenadores 2016 | 2017

“Comissão dos 100 anos” é como está sendo chamado o comitê que irá organizar a�vidades 
comemora�vas ao centenário da SBEBM, completado em abril de 2017. Os grupos responsáveis ainda 
estão sendo nomeados, mas algumas ações já são pensadas para o ano fes�vo: palestras, publicações e 
convidados especiais. Há planos de que os eventos não se concentrem apenas no mês de aniversário da 
Casa, mas se estendam por todo o calendário anual.
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Comissão dos 100 anos 

Se estás na fé cristã e esperas tão-somente:
caminhos sem problemas, paz sem obrigações,

dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho,
conquistas sem suor, direitos sem deveres,
apoio sem serviço e vida sem provações.

lembra-te de Jesus.

Emmanuel

Basta Lembrar
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Psicografia do dia do trabalhador

Queridos trabalhadores, 

Hoje cumprimentamos os irmãos encarnados que se pron�ficaram a realizar seus trabalhos espirituais 

no momento em que o espaço �sico desta Casa sofria alterações. Como vocês sabem, na esfera espiritual existe 

um trabalho idên�co ao do plano �sico e, portanto, os atendimentos reduzidos na esfera terrena não foram 

interrompidos no mundo espiritual. Tudo transcorreu como o determinado e não houve qualquer prejuízo para 

as tarefas, que seguiram consolando as almas em busca conforto. 

A corrente espiritual sabe, com bastante antecedência, quem aqui vai estar e quais os problemas que 

lhe ocorrem. No entanto, as dúvidas que possam ter afligido alguns trabalhadores em função das a�vidades 

diminuídas são, embora desnecessárias, normais, tratando-se de encarnados e talvez ainda desconhecedores 

do que ocorre na Espiritualidade. 

Com extremo apreço aos que se empenharam arduamente em suas tarefas neste período, 

agradecemos pela compreensão. No momento certo iremos mostrar, seja em desdobramento durante os 

trabalhos ou por meio do sono �sico, o que ocorre no Plano Espiritual, bem como o caminho que ainda terão 

que percorrer. 

Carinho infinito por todos.

Do trabalhador da Espiritualidade que junto a vocês sempre está.

Palestras doutrinárias 

ABRIL
01/04 e 02/04 – Amar o próximo como a si mesmo, cap. XI, E.S.E.
04/04 a 09/04 – Amai os vossos inimigos, cap. XII. E.S.E.
11/04 a 15/04 – Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, cap. XIII, E.S.E.
               16/04 – 99 anos da SBEBM (Fundação em 16/04/1917)
18/04 a 23/04 – Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, cap. XIII, E.S.E.
25/04 a 28/04 – Honrai vosso pai e vossa mãe, cap. XIV, E.S.E.
               29/04 – Primeira edição do Evangelho Segundo o Espiri�smo (29/04/1864)
               30/04 – Honrai vosso pai e vossa mãe, cap. XIV, E.S.E.
MAIO
02/05 a 06/05 – Fora da caridade não há salvação, cap. XV, E.S.E
              07/05 – Dia das Mães: a maternidade na visão espírita
09/05 a 14/05 – Não se pode servir a Deus e a Mamon, cap. XVI, E.S.E
15/05 a 21/05 – Sede perfeitos, cap. XVII, E.S.E
               23/05 – Aniversário da Evangelização (23/05/1948) 
24/05 a 28/05 – Deixai vir a mim as criancinhas, cap. VIII, E.S.E. – A importância da Evangelização 
30/05 e 31/05 – Muitos os chamados e poucos os escolhidos, cap. XVIII, E.S.E

             As palestras doutrinárias promovidas na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes (SBEBM) 
são abertas ao público e seguidas de passe. 


