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A vida é constante explosão de movimento e o amor é exercício 
indispensável em qualquer movimento da vida. Deus é amor. Se o amor 
es�ver em nossas ações, nós estaremos com Deus. Jesus, a maior 
expressão do amor, e o nosso dever é viver com esse Mestre.

E o Centro Espírita deve ser o manancial de luz onde se realiza o mais 
puro sen�mento, expressando a mensagem do Evangelho do Cristo, 
assumindo desse modo, grande responsabilidade ante a humanidade. 
Nele se burilam as qualidades do homem de bem, se educam as 
criaturas, se aprimoram as virtudes.

Jesus nos orienta a seguir os caminhos do amor incondicional, e assim, conduzirmos o coração e a consciência 
em trabalho harmonioso com o próprio Universo. Nossa Casa está em reforma, palavra muito ouvida entre suas 
paredes tal qual um estandarte de elevação espiritual. Todos nós, que usufruímos desse espaço de �jolos e 
cimento, salas e pisos, incen�vados em buscar o conhecimento libertador da Doutrina dos Espíritos, bem como 
as ações transformadoras da alma que notabilizam o aprendiz dos ensinamentos de Jesus para empreendemos a 
grandiosa jornada da reforma ín�ma. Por isso, sen�mos a Casa Bezerra de Menezes como um lar de refazimento, 
um oásis de paz e um manancial de Luz. 

Tantas almas por aqui passaram e con�nuam a passar, tanta dor que foi acariciada pelo conforto fraterno, tantas 
dúvidas que encontraram explicações ou respostas que orientam e promovem o ser. A reforma da casa material 
resultará em uma nova expressão externa deste Lar gerador de amor, porém seguirá mantendo a mesma calidez 
e o mesmo acolhimento promotor da paz, por tantos mais anos quantos foram idealizados naqueles longínquos 
primórdios que registram a sua fundação.

Parabéns querida Casa de Bezerra de Menezes, pelo seu aniversário de 102 anos, com a nossa gra�dão e o 
reconhecimento aos irmãos que iniciaram a linda e pro�cua história de caridade e amor. Parabéns também a 
todos os trabalhadores voluntários que produzem luz ao exercerem com amor suas tarefas, iluminando seus 
passos, encontrando a si mesmos e contribuindo em sua própria evolução espiritual e a de seus irmãos que aqui 
adentram trazidos pela dor.

Ao longo de todos esses anos, muitos trabalhos foram trazidos pelos benfeitores espirituais para a dimensão 
�sica, proporcionando conforto, alívio e fortalecimento nos diferentes campos do ser, além de compreensão 
para melhor aceitar a dinâmica da vida. Aos irmãos frequentadores expressamos a nossa gra�dão pelo amor e 
devotamento dedicados à essa Seara de Luz, Casa de todos nós, que a esperança do melhor enriqueça suas almas 
ao encontro da paz e felicidade.

Muito obrigada ao nosso padrinho e patrono Dr. Bezerra de Menezes por sua condução amorosa desde o ontem, 
no hoje, e pelo amanhã que virá!

Palavra da Presidente

102 anos semeando amor 

no hoje, e pelo amanhã que virá!no hoje, e pelo amanhã que virá!

Com amor e gra�dão,
Maristela Winkler

Diretora-presidente do Conselho de Administração da SBEBM
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Cabana de aconchego às almas migrantes na terra de divina de nossa redenção.

Bendita seja tua trajetória, que albergou em seu “ventre”, os corações dilacerados pela dor.

Cabana reluzente de amor, farol a clarear os caminhos, temporariamente enuviados pelos deslizes de almas 

que ainda não conseguem ter a fé no evangelho, código divino, guia de doação do amor ao trajeto seguro dos 

filhos do Pai, a transformar o homem no arcanjo divino daquele que vive a eterna luz!

Casa amiga, teu âmago é cravejado de estrelas forjadas no trabalho árduo dos servidores.

Casa Espírita, refúgio, escola, mãe e pai, filho e irmão, pois todos esses sen�mentos que albergam essas 

relações “escolares” de aprendizado encontramos em �!

Casa Espírita, albergando estrelas reluzentes da Caridade sem olhar a quem, sem perguntar até quando, sem 

esperar paga alguma.

Casa Espírita, tua estrutura �sica acolhe os corpos e tua grandeza moral acolhe as almas viajantes da luz!

Casa Espírita, lar de nossas almas rumando ao encontro do Pai de amor, bondade, jus�ça e sabedoria infinita!

Casa Espírita, teu nome é luz!

Abnegados irmãos que graças a � se encontram na paz!

Obrigada!

Dia do Médium Trabalhador
3ª sexta-feira - 15 de fevereiro de 2019

Irmãos e semeadores de Cristo.

Todos os semeadores aqui presentes sejam bem-vindos a essa tarde de luz.

Aqui estamos com o obje�vo, não de semear, mas de adubar as sementes que são distribuídas 

com os raios de luzes mul�coloridas que são distribuídas nesse auditório.

Aproveitem esse instante de grande comunhão espiritual e absorvam essas energias, nesse dia de magia.

Aos amigos observem sempre que só é possível adubar as sementes que por ventura

existam no coração do medianeiro. 

É preciso cul�var a semente do amor e da caridade com os que frequentam essa casa, 

para que elas possam ser for�ficadas.

Recebam nosso abraço e gra�dão.

Façam bom uso das energias recebidas.

Luz e Paz!

Mensagens

Casa Espírita!

Boa tarde!
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Amada Casa! És e serás o luzeiro Divino a trazer a Paz aos corações aflitos pelos

desequilíbrios oriundos da falta de fé Naquele que é luz!

Cada passo dado significa o alçar de voos maiores, na busca do despertar da 

consciência ainda adormecida, entorpecida, pelo tóxico

da desesperança. Trazes no teu fazer diário a estrela luminar a clarear 

os espaços de convivência entre os filhos do Pai.

Casa Espírita! Seus trabalhadores superando suas fragilidades, engrandecem o 

“teu espírito”, Casa de luz! Teu “Espírito Mater” é “a semente mãe” 

a fru�ficar nos campos do trabalho evangélico libertador.

Casa Espírita, tua jornada se cons�tui de trabalho e superação de lágrimas 

que rolam nas faces iluminadas pela conduta coerente com os ditames do Mestre!

“Amai-vos os vossos irmãos e não julgueis”.

Atendimento Fraterno: tem sido a porta de entrada coerente com esses ditames.

Apoio Espiritual: tua conduta dinâmica e viva como a luz que liberta as almas ca�vas pela ignorância, 
deixando os “túmulos vazios”.

Evangelho no Lar: ensina os cristãos a sanear suas almas e honrar suas Casas “lares”, convidando o Mestre a 
ali permanecer. Semeadores, não se preocupam com os rigores do tempo, pois se o vento é forte a semente 
será levada a longínquo, lugares onde encontrando o solo fortalecido pela fé, fru�ficarão.

Preces e Irradiações: seu feito é maior do que possais conceber. Levas a esperança a lugares sombrios das 
consciências, ensinandoos ao desprendimento na doação de “si mesmo” pelo bem do próximo. Ensinar o 
verdadeiro significado da oração é um feito de magna grandeza no cenário da vida humana.

Orientação Espiritual: orientar é acolher a dor do outro e transformá-la em oportunidade renovadora. 
É auxiliar os irmãos a verem suas vidas com os olhos educados pelo Amor Divino, que vê em cada filho a 
promessa de uma alma luminar a viver eternamente no seu regaço de amor e felicidade plena.

Dia do Médium Trabalhador
3ª sexta-feira - 15 de fevereiro de 2019

Mensagens

Casa Bezerra de Menezes!
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Educação Mediúnica: despertar nos Homens a consciência plena de sua missão sobre a Terra. 
Compreensão plena da verdadeira tarefa que devem realizar como filhos do Pai de Amor. Co-
criadores do Universo em sua trajetória na conquista da Luz!

Evangelização da Infância e Juventude: amados colaboradores das almas que retornam a vida na 
carne. Seareiros Divinos a fortalecer os laços que ligam essas almas ao Seu Criador e a consciência 
lúcida e desperta de suas reais e verdadeiras missões sobre a Terra. O tempo urge, portanto, a 
disciplina nos pede a conclusão de nossa pequena contribuição..

Gra�dão a esse Núcleo de Luz a indicar o caminho que a Deus conduz!
Falange Redentora!

A par�r de sugestão apontada no Fórum de Ideias e Debates, o Departamento Espiritual des�nou mais um 

dia do mês para as a�vidades voltadas aos trabalhadores da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de 

Menezes. Agora, além da tarde na terceira sexta-feira, e da noite, na úl�ma quinta-feira do mês, o Dia do 

Médium Trabalhador (DMT) também acontece em todas as segundas quartas-feiras do mês.

Segundo o responsável pelo DMT, Paulo César Waceleski, reitera-se o compromisso com o fórum e 

oportuniza-se uma nova opção de data e hora para os trabalhadores da Casa. O DMT é vinculado ao apoio 

espiritual a distância e tem como obje�vo o refazimento e o fortalecimento espiritual. “Temos uma lista com 

cem médiuns experientes convidados a par�cipar do Dia do Médium Trabalhador. As comunicações são 

incen�vos, esperança, consolação e alerta para os trabalhos”, explica o responsável.

Para que todos tenham acesso ao conteúdo e possam se instruir conforme as comunicações espirituais, as 

mensagens e pictografias do DMT ficam expostas no mural no térreo da SBEBM. O horário das a�vidades 

mensais é a par�r das 15h30min na terceira sexta-feira, das 20h30min na úl�ma quinta-feira, e das 

10h30min, na segunda quarta-feira.

Sociedade acrescenta segundas quartas-feiras 
para o Dia do Trabalhador

 EspiritualDepartamento
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Abril é um mês especial para os frequentadores e trabalhadores da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de 
Menezes (SBEBM). No dia 16, a Casa de Bezerra de Menezes completa 102 anos de funcionamento. Não se trata 
de mais um endereço no mapa de Porto Alegre, mas sim, de um local onde se concentra muita esperança e 
renovação para milhares de pessoas que buscam explicações e conforto para inúmeras situações que vivenciam.

A relevância do trabalho de acolhimento e educação embasados na doutrina espírita é refle�da na quan�dade 
de assis�dos. No ano passado, foram realizados quase 155 mil atendimentos apenas no Departamento 
Espiritual. Esse número não contabiliza outras assistências feitas, como por exemplo, do Departamento de 
Atendimentos e do Departamento de Educação Espírita que possui os grupos da Boa Idade, de Apoio à Família e 
da Oficina do Evangelho, entre outras possibilidades oferecidas na Sociedade.

Todo o trabalho tem o suporte de voluntários e de equipes espirituais, especialmente do Dr Bezerra de Menezes, 
abnegado espírito, mentor da Casa, exemplo de amor, de caridade e de perseverança para a evolução de cada ser 
que é único e especial. A SBEBM é um local de acolhimento, de estudo e de gra�dão. O grande combus�vel para o 
funcionamento da Casa é o amor e a doação. O nome vem do seu benfeitor maior, Adolfo Bezerra de Menezes, 
um cearense nascido em 29 de agosto de 1831, na Fazenda Santa Bárbara, em Riacho do Sangue. 

Bezerra foi um defensor e divulgador da doutrina espírita e atendia pessoas sem condições financeiras no seu 
consultório. Embora tenha nascido em família com posses, desencarnou em 11 de abril de 1900, pobre de 
riquezas materiais, mas rico de solidariedade e compaixão ao próximo. Um exemplo para quem deseja auxiliar 
irmãs e irmãos de caminhada.

SBEBM: mais de cem anos de acolhimento
e educação embasados na doutrina espírita

Há 102 anos, trabalhadores fazem da solidariedade e caridade os mo�vos para existência da SBEBM.

102 anos de Amor

Há 102 anos, trabalhadores fazem da solidariedade e caridade os mo�vos para existência da SBEBM.

Foto: arquivo SBEBM
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Prece alimenta a conexão diária com Deus 
e eleva o padrão vibratório

Fé

Desde o ano passado, a Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes realiza uma campanha 

permanente de incen�vo à oração. Cartazes foram espalhados pelas salas do prédio com preces e textos. A 

ação é desenvolvida pelos trabalhadores do Departamento Espiritual com o intuito de incen�var as pessoas a 

manterem vibrações elevadas em sintonia com esferas superiores. “E e assim, haurirem a tranquilidade 

necessária para viverem com mais harmonia no seu dia a dia. A prece nos conecta com Deus e espíritos 

superiores, nos acalmando. Na hora que nos sen�mos perdidos e envolvidos nos desafios e dores, temos que 

lembrar o remédio mais eficaz: a prece. Ela permite o recebimento do auxílio que precisamos”, diz a diretora 

do Departamento Espiritual Dolores Cardoso Rubert. 

PRECE DE GRATIDÃO

Senhor Jesus!

Na Casa que nos deste para que trabalhemos em clima de redenção, 
nossas almas estavam em júbilo, trazendo-te as flores de gra�dão.

Esperávamos entrever uma rés�a de luz, nas trevas em que nos 
deba�amos, e eis que recebemos sol da crença, para que não 
voltássemos a tropeçar em dificuldades e dissipações.

Agora desponta em nós a alegria de realizar con�go não apenas para a  
nossa reparação, mas para nosso reerguimento na grande obra da 
fraternidade universal.

Amigo Divino! Sabemos que espírito algum construirá a escada da 
ascensão sem entender as determinações do auxílio mútuo, e para isso, 
concedeste-nos o ministério da luz espiritual.

Mestre! Saudamos a oportunidade de servir, com a confiança de que o 
amanhã será melhor do que hoje, bastando que compreendamos o 
imposi�vo de amar e servir, na certeza da divina jus�ça e da excelsa 
misericórdia.

(Baseado nos livros Compromissos Ilumina�vos e Dicionário da Alma, do espírito Bezerra de Menezes).

Foto: Pixabay
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Meditação: a busca pela expansão 
da consciência e da autotransformação

necessárias para a reforma ín�ma

A meditação nos proporciona uma série de vantagens 

e entre eles está o aprimoramento da consciência. 

Dessa forma, o indivíduo consegue aplicar seus 

aprendizados na reforma ín�ma e se autotransformar. 

Essas e tantas outras vantagens do ato de meditar são 

apontadas na obra “Meditação a ponte”, de Bernadete 

Nonnenmacher. O tema é relevante para a evolução 

de cada ser, por isso, o Departamento de Educação 

Espírita da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de 

Menezes (SBEBM) proporcionou uma oficina des�nada 

aos estudantes da doutrina espírita na Sociedade.

Em torno de cem pessoas puderam aprender a teoria 

e a prá�ca da meditação no curso ministrado pela 

própria autora do livro. Após ser beneficiada com a 

prá�ca, Bernadete compar�lha o ensinamento e ajuda quem deseja tornar a meditação um ato habitual. “No 

início da oficina, apenas 17% das pessoas meditavam diariamente. No final, quase 90% passaram a meditar; 

em torno de 50% passaram a meditar diariamente, enquanto que a outra metade pra�ca a meditação de 

forma eventual”, informa a autora.

A facilitadora voluntária da SBEBM destaca os bene�cios citados pelos par�cipantes da oficina de meditação. 

Entre os relatos estão a melhora do sono, da saúde, da intuição, da memória e a diminuição da ansiedade. 

Segundo ela, a oficina foi um piloto para que pudesse ser entendido e conhecido o potencial da meditação 

através da prá�ca semanal, do estudo e do conhecimento, assim como a revisão da literatura espírita e 

cien�fica. “A parte teórica foi ministrada na oficina para que as pessoas tenham o entendimento da 

importância, da necessidade e de todos os bene�cios que poderão adquirir com a prá�ca diária da meditação 

em suas vidas co�dianas. A meditação é uma ferramenta alterna�va que auxilia na educação das pessoas 

para a reforma ín�ma”, explica Bernadete.

Meditação cole�va

Para dar con�nuidade na educação das pessoas interessadas na meditação, a SBEBM realiza aberto ao 

público todas às terças-feiras, das 18h30min às 18h50min, a Prá�ca de Meditação Cole�va ministrada por 

Bernadete Nonnenmacher e demais facilitadoras da equipe. A meditação ocorre no auditório 1 da SBEBM.

“Meditar no salão é ó�mo porque em casa a gente deixa para depois e esquece. Depois tem a prece e a 

palestra. Na minha opinião, poderia ter todos os dias”, afirma a estudante de psicologia, Gabriela Freitas 

Marques, que estuda a doutrina espírita na Casa Bezerra de Menezes.

Meditação ocorre todas as terças-feiras das 18h30min às 18h50min.

 EspiritaDepartamento
de Educação

Foto: Jocélia Bortoli
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Novas etapas para melhorias e ampliação 
da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra
de Menezes depende de doações

Em 2018, foram realizados 154.800 mil atendimentos somente pelo Departamento Espiritual da Sociedade 

Beneficente Espírita Bezerra de Menezes (SBEBM). Diariamente, a Casa atende inúmeras pessoas com as 

mais diferentes necessidades: palavra de conforto, orientação espiritual, atendimento especializado e

estudo aprofundado. Essas e outras tantas demandas são atendidas pelos voluntários que se empenham no 

trabalho de estudo, educação e atendimento sempre focado na doutrina espírita.

Com 102 anos completados em 16 de abril, o prédio da sede tem 30 anos e a infraestrutura do local passa 

por reformas e ampliações. Os projetos em andamento são feitos por meio de doações, por isso, con�nua a 

campanha para arrecadar recursos financeiros para execução das próximas etapas planejadas. Com

aprovação do Conselho Administra�vo e do Conselho Delibera�vo, a SBEBM adquiriu uma casa ao lado da 

sede. Com a colaboração de todos, foi possível pagar 45% do valor de R$ 750 mil. No entanto, a quitação da 

dívida está em aberto.

“Estamos diante de muitas mudanças administra�vas de espaço �sico e de adequação dos prédios. A nova 

casa servirá para que possamos fazer remanejamento dos setores. O restante do valor a ser pago estamos 

buscando através de novas campanhas”, explica o diretor administra�vo, João Ronaldo de Souza.

Doações

Os interessados em contribuir com as obras de expansão da SBEBM devem fazer através de depósitos na 

conta 2019-2 agência 3252 – 2 do Banco do Brasil, ou na conta 06.063082.0-0, agência 0018 do Banrisul, ou 

ainda na secretaria da Sociedade, indicando que a doação é para as reformas e as ampliações.

Casa adquirida ainda depende de doações para ser quitada.

 Administra�voDepartamento

Foto Jocélia Bortoli
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Procedimentos Operacionais Padrões 
norteiam  a administração da SBEBM

A atual gestão da Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de 
Menezes (SBEBM) iniciou em 1º de 
janeiro de 2018 com o obje�vo de 
implementar mudanças que 
contemplam o controle da Casa. 
Uma das principais alterações desta 
administração contempla a 
padronização dos procedimentos 
administra�vos.

O diretor administra�vo, João 
Ronaldo de Souza, informa que 
foram realizados 15 Planejamentos 
Operacionais Padrões (POPs) com a 

conduta, a descrição, e a operacionalização de todos os setores. “O primeiro deles foi do setor financeiro, já 
que a Casa u�lizava um modelo de gestão an�go e centralizador sem a circulação das informações. Criamos o 
cargo de gestor, admi�mos um analista financeiro e definimos o procedimento a ser desenvolvido”, explica 
Souza.

A par�r desse primeiro POP, surgiram outros planejamentos operacionais como o da formalização do fundo 
fixo de caixa das pequenas despesas até a análise de novas obras. “Concluímos o POP do setor patrimonial 
para que as demandas de obras passem por análises que contam com engenheiros, arquitetos e eletricistas. 
Eles fazem uma primeira análise, nós uma segunda, e estabelecemos uma ordem de urgência”, detalha o 
diretor.

Obras prioritárias
O prédio da sede da SBEBM possui mais de 30 anos e a fachada está passando por reformas. Ainda existem 
adequações para o Habite-se do prédio iniciado na gestão anterior e para o Plano de Prevenção Contra 
Incêndio. Entre as novas obras estão a construção de rampa de acesso ao local e de banheiros com
acessibilidade e troca da fachada. “Todo o projeto de revisão unifilar para as instalações elétricas foi 
concluído e temos a necessidade da aquisição de uma subestação de energia. Temos obras em andamento e 
os setores em frente à sede passam por mudanças. Para uma melhor organização e conforme orientação da 
auditoria externa, readequamos o bazar que migrou do Departamento Cultural para o Departamento 
Administra�vo”, complementa o diretor.

Uma consultora de recursos humanos da Sociedade está fazendo o plano de cargos e salários. A previsão do 
Departamento Administra�vo é que no final deste ano todos os POPS estejam concluídos, bem como os 
planos de cargos e salários. “O Conselho Fiscal, o Conselho Delibera�vo, e a auditoria externa, acompanham 
todas as ações pra�cadas pela gestão. Estamos em reestruturação porque o número de frequentadores, 
assis�dos e estudiosos é crescente o que requer mudanças para atender essa demanda”, finaliza Souza.

Obras de melhorias e adequações devem ser executadas em 120 dias.

Gestão e Melhorias

Foto: Jocélia Bortoli
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A livraria da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes (SBEBM) tem 975 �tulos espíritas sobre obras 

básicas, romances e livros infan�s. A diversidade de opções para a leitura da doutrina espírita faz com que a 

livraria seja a mais completa no Rio Grande do Sul. A leitura de obras espíritas são imprescindíveis para a

compreensão da doutrina e das questões que envolvem as situações vivênciadas pelas pessoas.

Entre as obras em destaque estão "Um novo olhar sobre o problema do ser, do des�no, e da dor: 100 anos 

depois", organizado por Marcus Vinícius Loures e Carlos Accioly Durgante; “Na luz da vitória”, de José Carlos de 

Lucca; “O pai pródigo: uma história sobre amor incondicional entre pais e filhos”, de Adeilson Salles; “Chico 

Xavier: o amigo dos animais” de Carlos A. Baccelli, e a obra básica, “A Gênese: os milagres e as predições segundo 

o espiri�smo”, que é a primeira edição autên�ca de Allan Kardec.

A vice-coordenadora da Orientação Mediúnica Espiritual, Maria Isabel Lopes, há 40 anos lê livros voltados à 

doutrina espírita. Para ela, é fundamental estar sempre atualizada para repassar o conhecimento nas palestras e 

nas aulas que ministra nos cursos da SBEBM. "Todo o caminhante espírita e aprendiz precisa reler obras já

estudadas e compará-las com os avanços que chegam com novas edições", afirma Maria Isabel.

Horário de funcionamento

A livraria da SBEBM funciona nas segundas e nas sextas-feiras das 12h às 19h45min, nas quartas-feiras das 9h às 

19h45min, nos sábados das 9h às 20h45min, e nas terças e quintas-feiras das 12h às 20h45min. Mais 

informações podem ser ob�das pelo telefone 51 3343 4632.

Livraria da SBEBM 
conta com 975 �tulos 
de obras espíritas

Livros

Títulos espíritas disponíveis envolvem obras básicas, romances e livros infan�s.

Fotos: Jocélia Bortoli
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 Dicas de Leitura

Trata-se da primeira edição 
autên�ca de Allan Kardec e uma 
das obras básicas da doutrina 
espírita. Kardec cita diversas 
questões de ordem filosófica e 
cien�fica: a criação do Universo, a 
formação dos mundos e o 
surgimento dos espíritos, entre 
outras. Kardec também esclarece 
a respeito do estudo dos milagres 
como fenômenos naturais com 
mecanismos desconhecidos pela 
ciência.

Cem anos depois do livro escrito por 
Léon Denis, Marcus Vinícius Loures 
e Carlos Accioly Durgante organizam 
a releitura da obra original. As ideias 
de Denis recebem ainda mais 
embasamento com as abordagens 
de 29 especialistas da área da saúde 
que seguem os conhecimentos 
atuais da ciência.

Adeilson Salles escreve acerca dos 
conflitos de um pai que não 
consegue amar ao próprio filho, 
mas prega o amor ao próximo. O 
tema é atual e serve de reflexão em 
torno de assuntos que envolvem 
amor, preconceito e felicidade.

Os obstáculos são necessários 
para a evolução de cada pessoa. 
É isso que José Carlos de Lucca 
ensina nas páginas com projeto 
gráfico diferenciado. Baseia-se 
no espiri�smo e nas reflexões 
por meio de mensagens de Chico 
Xavier para explanar sobre as 
crises e as a�tudes que podem 
ser adotadas para superá-las.

Carlos A. Bacelli elaborou uma obra para 
todas as idades que mostra a grandeza e a 

elevação espiritual de Chico Xavier, e 
sobretudo, o amor que devotou aos 

animais. Nas páginas é possível encontrar 
relatos da vida de Chico que acariciava as 

flores e conversava com os animais, 
reverenciando toda criação de Deus.
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 O Grupo de Educação e Apoio a Pais Gestantes 
(EAPG) da Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes (SBEBM) possui três 
equipes que atuam às terças-feiras, às 14h, na 
sala 112, e às 19h45min, na sala mul�uso 1. O 
grupo também se encontra nesse mesmo local 
às 19h45min de quintas-feiras. Há 25 anos, o 
trabalho realizado nos encontros auxilia mães 
e pais com dificuldades variadas que 
envolvem a maternidade, a paternidade e a 
superação de desafios relacionados à saúde 
dos filhos desde a gestação. 

A arquiteta Adriana Inhoque conta que 
chegou ao grupo através de uma amiga de 
infância, Maria Cris�na Barcelos Anselmi, que 
hoje é sua ginecologista. Ela convidou Adriana 
para conhecer a Casa durante a gestação da 
filha Dora porque em um dos exames de pré-
natal, descobriu-se que a bebê era cardíaca e 
necessitaria de uma cirurgia no coração. 

Esse foi um momento bem di�cil e de muita 
preocupação para a arquiteta e sua família.
“O trabalho do grupo é muito importante e 
espiritualizado. A gestação da Dora, minha 

segunda filha, foi muito desejada. Eu fiz tratamento e não engravidei. Quando eu decidi aceitar os desígnios de 
Deus e concentrar as forças nos nossos filhos do coração, engravidei para minha surpresa. A Dora nasceu Down, 
com problema cardíaco, e aos cinco meses, foi internada com pneumonia severa. Tínhamos a suspeita de alguma 
síndrome, mas o Down se confirmou somente no nascimento. Nos exames, ela apresentava ser um bebê com 
crescimento normal”, relata a mãe.

Adriana recorda que Dora nasceu com duas voltas do cordão umbilical no pescoço e desmaiou pelo esforço. “Na 
hora do parto, sen� muito a presença da equipe espiritual e a força que �rei do grupo nas orações foi 
fundamental. Depois, na cirurgia no coração dela eu sen�a aquela força essencial. Realmente tenho fé, acredito 
em Deus e na falange de amigos superiores nos ajudando. Eu sou apaixonada pelo grupo. Agora, com três filhos 
tenho muitos compromissos, mas um dia ainda quero ajudar nesse grupo”, comenta.

Em 5 de maio de 1993, o professor Cícero Marcos Teixeira, criou o EAPG da SBEBM. Neste ano, o trabalho 
completa 26 anos e ao longo de todo esse tempo milhares de pessoas foram assis�das pelas equipes. Apenas em 
2018, 1.853 atendimentos aconteceram nos três grupos disponíveis. Esse trabalho do Departamento de 
Atendimentos pode ser frequentado por qualquer pessoa independente da religião seguida. “Nossa maior 
preocupação é que todos sejam bem-atendidos, fiquem bem emocionalmente e espiritualmente, e que a luz da 
doutrina espírita tudo seja esclarecido”, afirma a coordenadora do EAPG, Mônica Cobelli Jacques.

Educação e Apoio a Pais Gestantes 
auxilia na superação de dificuldades 

Família Inhoque Forni: Dora no colo da irmã Anita, casal Afonso e Adriana, e o filho Francisco. 

 AtendimentosDepartamento de

Foto: álbum de família
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O Projeto Bezerra Mais Verde surgiu ano passado para que a Casa de Bezerra de Menezes �vesse mais área 

verde e oferecesse espaços mais acolhedores. O estacionamento foi o primeiro lugar a receber pinturas nos 

muros e plantas que foram cul�vadas por voluntários do setor e crianças que par�cipam da Evangelização. 

Outra ação do projeto foi a colocação de uma palmeira no auditório e a revitalização do corredor para a sala 

de apoio do passe.

O setor planeja colocar mais vasos com plantas pela Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes 

(SBEBM), mas esse trabalho foi suspenso por causa das obras de melhorias. No Bazar Amor Perfeito 

localizado na Avenida Nova York nº 712 existe projeto de revitalização com vasos e um pequeno jardim. 

“Pretendemos deixar a nossa Casa mais florida, mais viva, e provavelmente, após a obra vamos refazer o 

jardim da frente. Queremos a nossa Casa mais acolhedora e acreditamos que a planta possibilita a sensação 

de integração e acolhimento. Além disso, há a questão energé�ca, pois é muito boa a presença de outra vida 

vibrando com a gente”, afirma a diretora do Departamento de Educação Espírita, Fá�ma Mangabeira.

A diretora observa que a Gestão Socioambiental tem funcionado com poucos voluntários e que a intenção é 

expandir os trabalhos. No entanto, para isso o setor necessita de mais pessoas dispostas ao voluntariado. 

“Como a a�vidade da Gestão Socioambiental é integrada à Evangelização, envolvendo muitas crianças, temos 

a necessidade de mais trabalhadores para con�nuar os projetos como oficinas de plan�o e de sensibilização 

dos bebês”, explica Fá�ma.

Qualquer pessoa pode ser voluntária no setor 

desde que sócia da Casa e estudante da doutrina 

espírita. “Temos espaço para acolher a todos que 

nos procurarem. Quanto mais trabalhadores, mais 

poderemos fazer. Todo o trabalho da Gestão 

Socioambiental é norteado pelos princípios 

basilares da doutrina espírita. Isso nos leva 

sempre a refle�r sobre o mundo que queremos 

construir para o futuro e o planeta que queremos 

entregar aos que virão depois. O mundo 

construído hoje por nós é o mesmo que 

voltaremos a encontrar um dia”, explica a 

diretora.

Gestão socioambiental

O ato de evangelizar e cuidar 
do meio ambiente

Foto: Gestão Socioambiental

Muros do estacionamento da Casa foram pintados.
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Oportunidade

Bazar Amor Perfeito é opção para compra 
de produtos a par�r de R$ 2,00 

Todas as terças e quintas-feiras das 10h às 

11h15min e das 14h às 17h15min, e aos sábados 

das 9h às 12h15min e das 14h às 17h, é possível 

que a comunidade em geral adquira produtos a 

preços acessíveis. Essa oportunidade ocorre 

durante o Bazar Amor Perfeito realizado pela 

Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de

Menezes na Avenida Nova York nº 712.

No bazar é possível adquirir utensílios domés�cos, 

CDs, DVDs, livros e peças do vestuário adulto e 

infan�l a par�r de R$ 2,00. As blusas femininas 

mais caras e de marca que custam novas em torno de R$ 150,00, podem ser compradas por valores entre R$ 

15,00 e R$ 20,00. Também existem opções de calçados vendidos aos preços de R$ 3,00, R$ 5,00, R$10,00, R$ 

15,00 e R$ 20,00. Antes dos produtos serem postos à venda, as doações passam por uma seleção.

“Nessa triagem, parte das roupas e calçados vão para a assistência social, e o restante é des�nado ao bazar. 

O valor adquirido com as comercializações serve para custear as obras e a manutenção da Casa. Quem 

compra algo por R$ 3,00, R$ 4,00 ou R$ 5,00 não imagina o quanto contribui para muita gente. Essa corrente 

do bem ajuda a pagar despesas que viabilizam a assistência às en�dades atendidas pela Sociedade”, explica o 

coordenador Carlos Eduardo Viana.

Decoração e eletrodomés�cos

O período da Páscoa se aproxima e o Bazar Amor Perfeito conta até mesmo com objetos de decoração dessa 

data e para a cozinha. Outra alterna�va para consumidores que precisam comprar algo a preço mais em 

conta é a aquisição de móveis e eletrodomés�cos como geladeiras, fogões e lavadoras. “Já estamos 

recebendo doações desses segmentos e estamos comercializando no bazar. Vendemos uma geladeira por 

R$ 700,00. Nova ela custa R$ 2.200,00 e no comércio de produtos usados é vendida por R$ 1.200,00”, 

esclarece Viana.

Trabalhadores organizam produtos a serem vendidos no bazar.

Foto: Jocélia Bortoli
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MENSAGEIRO é uma publicação da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes.

A Sociedade Beneficente Espirita Bezerra de Menezes (SBEBM) depende do trabalho de voluntários para 
realizar suas a�vidades. Ao total são aproximadamente 1.500 que se dedicam ao voluntariado em tarefas 
variadas que envolvem atendimento, estudo, assistência e suporte às demandas. Os próprios textos 
jornalís�cos desta edição de número 60 do Mensageiro, a realização de fotos, a edição e a revisão textual 
foram desenvolvidos de maneira voluntária. Esse e tantos outros trabalhos são exemplos de como ajudar às 
pessoas para a educação da doutrina espirita.

O Mensageiro é um informa�vo da SBEBM realizado desde 2004. Neste ano, completa-se 15 anos da 
distribuição desse material de forma gratuita para as pessoas que circulam pela Sociedade. No entanto, a 
úl�ma edição foi publicada em 2017 justamente pela falta de trabalhadores voluntários. Esse e demais 
trabalhos dependem do voluntariado para que as milhares de pessoas que chegam até o local possam ser 
atendidas, e sobretudo, para que as ações contribuam para a educação espírita.

Voluntários
O voluntário na SBEBM precisa ser sócio da Casa de Bezerra de Menezes e estudar a doutrina espírita. Além 
disso, é necessário comprome�mento com as tarefas e os prazos, bem como possuir capacitação e 
experiência específica para atuação nos seguintes setores:

Bazar Amor Perfeito: profissionais com atuação em gestão de loja e atendimento.

Comunicação: habilitação em jornalismo com prá�ca em redação jornalís�ca, assessoria de imprensa e 
produção de conteúdo para site e redes sociais.

Tecnologia da Informação: formação na área e experiência em infraestrutura.

Patrimônio: profissionais da área de administração com experiência em contratos e analise de documentos; 
da arquitetura, e preferencialmente da engenharia civil, e técnica em edificações com experiência em 
estrutura.

Livraria SBEBM: profissional com vivência em gestão em livraria.

Gestão Ambiental: qualquer pessoa interessada em auxiliar nas a�vidades. 

Departamento Cultural: qualquer pessoa interessada em auxiliar nas oficinas de patchwork, tricô, crochê, 
esperanto.

Recepção: estar cursando o nível 4 do Estudo e da Educação Mediúnica. Existem demandas para atuarem em 
diversos horários de segunda-feira a sábado. Mas, o setor precisa, urgentemente, de quatro voluntários para 
trabalhar nas quartas-feiras das 8h30min às 11h20min, e quatro no sábado, das 16h às 18h30min. Os 
candidatos devem enviar e-mail para atendimentos@sbebm.org.br com nome, número de sócio, data de 
nascimento, telefone e dia da tarefa.

Os interessados no voluntariado na Casa de Bezerra de Menezes também podem buscar informações através 
do e-mail para outros setores que possuem vagas em aberto.gerenciafinan@sbebm.org.br 

Casa de Bezerra de Menezes precisa de 
voluntários para realizar tarefas 

Voluntariado
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