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Que papel eu

Você pretende, mesmo que não seja 
hoje, passar pela experiência da ma-
ternidade ou paternidade? Parabéns. 
É uma experiência única e gratifican-
te. Para obter o mesmo sucesso de sua 
carreira profissional, com essa expe- 
riência, deve preparar-se, questionan-
do-se: - que papel quero viver?

O mundo é um moto-contínuo, uma 
máquina de movimento perpétuo, um 
mecanismo que se alimente da ener-
gia que ele próprio produz; o ciclo per-
feito, em que não há qualquer perda, 
qualquer gasto, que produz mudanças 
através do fluxo de expansão e retra-
ção. Não há nada parado no Universo, 
logo, o mesmo ocorre com o ser hu-
mano. 

No mundo, em constante movimento, 
ou você avança, ou fica para trás. Mes-
mo que seja seu desejo, não é possível 
ficar parado no mesmo lugar, fazendo 
a mesma coisa, da mesma maneira o 
tempo todo.

Se você não avança, em sua rotina de 
vida, não estuda, não se estuda, não 
se aperfeiçoa, logo, não se conhece, 
não muda os métodos, nem os hábitos. 
Em verdade, se existe alguém, em al-
gum lugar, que esteja aprendendo, se 
desenvolvendo e crescendo, essa pes-
soa é a referência e está lhe deixando 
para trás. Portanto, não há como esca-
par da mudança, quer se queira, quer 
não, ela se encontra dentro e fora de 
cada um. 

Partindo deste pressuposto e apesar 
dos esforços, só há dois papéis a serem 
exercidos na mudança: o de agente da 
mudança ou o de vítima. Qual você es-
colhe? Pense. Como agente você tem 
a responsabilidade de aprender a lidar 
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com  o novo, de enfrentar os desa-
fios e de elaborar soluções, de acor-
do com a exigência da mudança. No 
entanto, às vezes, é mais fácil acomo-
dar-se no papel de vítima da mudança e 
enquanto vítima você se sente atropelado 
pelo ritmo dos fatos que ocorrem e parece 
que o mundo se volta contra você. Como 
se não bastasse, passa os resultados da sua 
vida para as mãos de outros e encontra culpados 
para tudo o que não está alcançando.   

Ser vítima ou agente é questão de decisão. Quan-
do se pensa em desafios vividos e superados, em 
passado recente, você se dá conta de que, naque-
le momento, o desafio parecia maior do que era. 
Hoje, o olhar retrospectivo o coloca em sua 
verdadeira dimensão com um objetivo bem 
definido: foi um estágio para alcançar um 
novo patamar de vida, onde se tornou 
mais forte, mais confiante e mais capaz.

Esse é o único objetivo dos desafios, 
nos empurrar para uma situação 
de progresso. O desafio poderá ser 
passado com ira e nos adoecerá, 
ou resignadamente, fazendo a 
sua parte, e ele desaparecerá, 
uma vez que nada é eterno, 
a não ser o espírito que 
nos habita. Por isso, fren-
te ao próximo desafio 
pergunte-se: - o que eu 
preciso aprender com 
isso? Na resposta a 
sua maior oportuni-
dade de vida.

No momento em que 
o ser humano per-
ceber o desafio, não 
como um obstáculo 
em si, mas como uma 
mola mestra para a sua 
própria evolução, a motiva-

quero viver?

CONTINUA >>
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capa - pais gestantes

André Luiz ruiz
André Luiz de Andrade Ruiz, ini-
ciou-se no conhecimento espírita 
através dos exemplos recebidos de 
seus pais, Miguel D. D. Ruiz e Ode-
te de Andrade Ruiz, igualmente 
administradores da doutrina codi-
ficada por Kardec desde a juventu-
de, oriundos que eram de famílias 
espíritas. 

Nascido em Bauru, Estado de São 
Paulo, em 11/08/1962, e de famí-
lia espírita, formado em Direito e 
com cursos técnicos em Desenho 
Arquitetônico, Música (piano clás-
sico) e Enfermagem, desde a in-
fância estabeleceu residência em 
Birigüi, no mesmo estado, de onde 
transferiu-se para Campinas, no 
ano de 1977. 

Em 1979 passou a frenquentar a 
Sociedade Beneficente Bezerra de 
Menezes onde se encontra até os 
dias atuais e na qual, ao lado de 

muitos companheiros dedicados ao 
ideal cristão, desenvolve o labor fra-
terno de atendimento aos irmãos de 
caminhada evolutiva.

André Luiz de Andrade Ruiz  é pre-
sidente da Sociedade Beneficente 
Bezerra de Menezes, de Campinas 
(SP), membro da Sociedade Espírita 
Mensaje Fraternal, de Caracas, Ve-
nezuela, e associado do Instituto de 
Difusão Espírita de Araras (SP), que 
tem publicado os livros de sua psi-
cografia. 

BiBliografia

• O Amor Jamais te Esquece 
• Da Terra Para o Céu 
• Despedindo-se da Terra 
• A Força da Bondade, 
• Há Flores Sobre as Pedras 
• Jesus no teu Caminho 
• Relembrando a Verdade 
• Os Rochedos São de Areia 
• Sob as Mãos da Misericórdia 

autor espír i ta

ção e a criatividade para lidar com a circuns-
tância serão maiores.  

É a percepção que define a qualidade de 
determinado evento em nossas vidas e o 
que percebemos é aquele que passamos a 
vivenciar.

Os papéis que temos a viver em nossa traje-
tória terrestre são fruto de nossas escolhas. 
Nossa vida é a materialização do estado de 
consciência em que nos encontramos; é o 
resultado do nível de percepção e da quali-
dade das escolhas que fazemos.

Construir um resultado positivo da experiên-
cia da maternidade ou paternidade depende 
de como vemos o que escolhemos. Mudar de 
mundo é mudar de olhar.

Pense nos dois papéis básicos do cenário 
da mudança e observe qual deles você mais 
escolhe viver: a vítima ou o agente de mu-
dança?

Essa avaliação tem o potencial de transfor-

mar seus resultados. Pense em progresso, amplie o seu papel de filha ou 
filho, assumindo--se enquanto protetor ou protetora, no papel de pai ou mãe, 
que luta pela vida de seu rebento que está sob sua guarda.

Venha preparar-se para assumir a mudança de papel com segurança e deter-
minação. Venha ser um agente de mudança, consciente de seu papel atual 
e dos papéis que o esperam no futuro, para a construção de uma família 
compensatória, onde todos crescem e se burilam na convivência diária. É 
na oficina das consciências: o lar, o lugar onde todos têm a oportunidade de 
trabalhar suas frustrações e de desenvolver seus talentos com equilíbrio, para 
desempenhar seu papel no cumprimento de suas tarefas, neste momento 
delicado, em que a sociedade, enquanto humanidade, passa pela transição 
geofísica e psicoemocional, com o amparo, cada vez maior da espiritualida-
de, que atende às necessidades terrestres.

Pais e futuros pais, se tiverem  à curiosidade de saber mais sobre esse e ou-
tros assuntos relativos a filhos, relacionamentos desde antes da concepção, 
implicações do passado na vida presente, enquanto resgates familiares, a 
oportunidade está nesta Casa, na sala 205, confira os horários:

• terças-feiras às 14h e às 20h 
• quintas-feiras às 20h

Sinta-se convidado a vivenciar um novo papel, no ano de 2011, sendo mais e 
melhor, cooperando consigo, com o outro e com o meio em que vive.
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palestras rápidas

novo BAzAr
Convidamos  a  todos  a  conhecerem  o  
nosso novo BAZAR , que reiniciará  suas  
atividades em 19  de  março de  2011 (sá-
bado), às 14h. Teremos  novidades  e mui-
tas  ofertas, dentre as quais, citaremos:
• aparelhos  eletrônicos  diversos;
• bijuterias;
• livros e CDs;
• roupas  masculinas, femininas  e  infantis;
• vestidos  de  festa;
• utensílios e objetos  de  decoração;
Visite-nos às nas segundas, quartas e sába-
dos, sempre às 14 horas.

CorAL 2011
Venha participar do CORAL! 
Educação musical, música, Espiritismo e 
expressão corporal.

Inscrições:
30 de abril de 2011, sábado, das 13h às 
14h30, no Auditório II, prédio 667.

Para mais informações, mande uma 
mensagem para o e-mail:  
coral@sbebm.org.br 
VAGAS LIMITADAS!

Atendimento
FrAterno peLo
diáLogo
Para você, que procura esclarecimento, 
consolo e alguém para conversar, a 
SBEBM está oferecendo o Atendimento 
Fraterno pelo Diálogo, que funciona sem 
Orientação Mediúnica Espiritual e está 
acontecendo nos seguintes horários:

• 3ª feira, das 13h às 15h - sala 203
• 4ª feira, das 19h às 21h - sala 205

eStude eSperAnto 
e torne-Se CidAdÃo 
do mundo
Curso de Esperanto, inscrições na 
Secretaria da Sociedade.

Início das aulas dia 17 de Março de 
2011, quinta -feira na  sala multiuso 1, 
das 16h30 às 17h30

pedido  de  doAÇÃo
O Setor de Costura da Assistência 
Social necessita, urgentemente, de uma 
máquina industrial de costura.

pALeStrAS de mArÇo
 :: 07 a 12/março
a importância do conhecimento 
espírita sistematizado
• LE, introdução e cap. VIII
• Para Entender Kardec
• Vida e Obra de Allan Kardec
• Consciência e Mediunidade
• Curso Dinâmico de Espiritismo
• Espiritismo Básico
• Pedagogia Espírita

 :: 14 a 19/março
educação espírita – Benção 
para crianças e Jovens
• A Arte Moral de Educar os Filhos
• Um Desafio Chamado Família
• Constelação Familiar
• Palavras de Luz
• Vereda Familiar

 :: 21 a 26/março
não saiBa a mão esquerda
• LE, questões 886 a 889
• Palavras de Vida Eterna
• Contos Desta e Doutra Vida
• Fonte Viva
• Livro da Esperança
• Após a Tempestade

 :: 28/março a 02/abril
allan Kardec e  
chico Xavier
• A Caminho da Luz
• Brasil, Mais Além
• Curso Dinâmico de Espiritismo
• Instruções Psicofônicas
• O Mestre na Educação
• Cartas e Crônicas
• Depois da Morte

>> E S D E - INÍCIO DAS AULAS
SEGUNDA-FEIRA: 14/03
- das 16h15 às 17h45 (todos os 
grupos)
- das 18h50 às 20h  (G6)
- das 20h20 às 21h30 (G6)
- das 19h30 às 21h (G1, 
G2,G3,G4,G5, G6 e EADE)

QUARTA-FEIRA: 16/03 das 16h15 
às 17h45 (todos os grupos)

QUNTA-FEIRA: 17/03 das 10h30 
às 12h (G1)

SÁBADO: 19/03
- das 8h30 às 10h (G1,G2,G3,G4)
- das 10h30 às 12h 
(G1,G2,G3,G4,G5)
- das 9h30 às 11h (G6) 

>> CIEDE 2011
Curso básico sobre temas funda-
mentais para o espiritismo como 
desencarne, perispírito, céu e 
inferno, mediunidade, Kardec e 
suas obras. Composto por 12 en-
contros de 90min. 
Local Auditório II - Prédio 667

Inscrições do CIEDE 2011/1:

2ª feira 28/03, das 17h às 20h
4ª feira 30/03, das 15h às 18h
Sábado 02/04, das 9h às 11h

Início das Aulas 2011/1
2ª feira 04/04 - 19h30 às 21h
4ª feira 06/04 - 16h30 às 18h
Sábado 09/04 - 8h30 às 10h
          10h30 às 12h

Informações pelo e-mail:  
sistematizado@sbebm.org.br

eSde 2011 - eStudo SiStemAtizAdo 
dA doutrinA eSpíritA

eSCoLA de ALFABetizAÇÃo
A escola de Alfabetização recomeça em 15 de março de 2011, terça-feira, 
das 14h às 17h.

Convidamos vocês, alunos queridos,  que  queiram aprender e reaprender 
a língua portuguesa, a compreender textos escritos e orais, a relembrar da 
matemática, das ciências, da geografia e de história, e, sobretudo, a aprender 
a sermos mais afetuosos, carinhosos, pacientes e solidários ao próximo, que 
está perto de cada um de nós.

As inscrições para novos alunos serão as terças-feiras, a partir de 15 de mar-
ço, no horário acima, durante o decorrer do ano. Para maiores esclarecimen-
tos, envie e-mail para alfabetizacao@sbebm.org.br

eduCAÇÃo mediúniCA
Datas de início das aulas: 15, 16,17,18 e 19 de março 2011.
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ambiental

psicografias e psicofonias

:: ilumine consciÊncias! ao terminar de ler este periÓdico, ofereça-o À outra pessoa! ::

companheiros de ontem e de hoje.
A fala silenciosa do coração ecoa profun-
damente, na tarefa anônima da caridade.
Vulnerável a caminhada da Luz do Cris-
to, na prática do Seu Sublime Amor. 
Na distribuição do pão espiritual aos fa-
mintos da Paz, pouco a pouco, falamos a 
legiões que nos ouvem.
Fala silenciosa provinda do Evangelho, 
renovando atitudes, harmonizando a 
doce Voz do Amor e Caridade.
Oremos juntos, repetindo rogativas per-
manentes, e o auxílio virá sempre.
Coragem, bom ânimo; sejam sempre 
munidos de calma, paciência, endere-
çando serenidade à realização dos deve-
res morais.
Agradecemos a todos, diariamente, tan-
tas bênçãos recebidas neste final de 
2010, e estendemos ao ano que se apro-
xima, com muito do real Amor de Deus.

filhos queridos
Ao iniciar novo ano, queremos ofertar 
bênçãos de luz a cada um de vós.
Muito terão que ofertar, por vossa vez, 
aos necessitados que chegarão a esta 
Seara. Muito sofrimento, muita soli-
dão interior, depressivos de toda sorte. 
Unam-se na solidariedade e na boa von-
tade que possuem em seus corações, 
pois com as mentes unidas no bem, na 
vontade de auxiliar, tereis maior capaci-
dade de oferecer o melhor atendimento. 
Energias de amor devem conduzir o tra-
balho da cada um, formando assim um 
bloco de luz, levando a todos aquilo que 
necessitam para não sucumbirem nas 

suas jornadas terrenas.
Responsabilidade, queridos filhos!
Persistência, perseverança, segurança 
mediúnica adquirida através do estudo 
constante!
Reforma íntima, sempre! Lembrem-se, 
sempre, de que nada é por acaso; o com-
prometimento é fato presente, que deve 
trazer alegria na tarefa de amor.
Estaremos sempre com cada um, no am-
paro necessário. Sejam felizes.

Jesus, neste momento, olha-nos a todos 
com muito amor, com muita misericór-
dia. A sua doçura nos chega em forma 
de muita luz, de muita paz, de muita 
misericórdia, e Ele, neste momento, 
olha o mundo inteiro com essa mesma 
paz, mesma misericórdia, e essa mesma 
luz. Ele espera de todos nós, criaturas 
habitantes deste globo, a resposta do en-
tendimento a  seus ensinos, do amor ao 
próximo, da paz tão desejada por todos, 
principalmente, queridos, por sermos 
pessoas agregadas num núcleo de luz 
como este, estudiosos da Sua doutrina.  
Ele espera que nos amemo-nos uns aos 
outros, como Ele nos amou. Ele espera 
que afrouxemos os laços dos olhos, das 
querelas, dos ciúmes, dos desentendi-
mentos e substituamos pela compreen-
são, pela tolerância, pela benevolência e 
pela paz interior.
Queridos, mais um ano se finda nesta 
casa de amor, ano de trabalho profícuo, 
ano de propostas de luz, ano de enten-
dimento.  Que todos nós, juntos, unidos 
num só abraço espiritual, continuemos 

essa caminhada, este trabalho glorioso, 
auxiliando o próximo como se fosse a nós 
mesmos, para que possamos então cres-
cer na direção desta luz imensa e deste 
carinho que neste momento se derrama 
sobre este local, abençoado local de tra-
balho, de amor, de fé, de esperança e de 
coragem.
Queridos, Nossa Senhora, disse, a mãe 
de Jesus, nossa intercessora junto a Ele, 
tudo passa, e as nossas aflições passarão 
também, servindo como fator de cresci-
mento para as nossas almas imortais, na 
direção do infinito da vida.
Amem-se, amem-se muito, congreguem-
se no afeto, olhem ao seu redor com 
olhos de amor, busquem entender os en-
sinos do Cristo no âmago de suas almas, 
respeitando a si mesmos e ao próximo.
Feliz Ano Novo, Feliz Ano de Vida Nova, 
de crescimento espiritual, de mudanças 
internas, e reformas no sentido do bem e 
do belo. Muita paz em todos os corações. 
Muita paz. Que assim seja.

Luz e paz aos responsáveis por estrela, 
que se chama Bezerra de Menezes.
A terra foi lavrada, preparada para a se-
meadura. Ela espera pela semente para 
que possa contribuir com sua tarefa de 
fazer brotar, crescer e dar bons frutos 
para a humanidade, que chega a cada 
dia no globo que inicia a sua transfor-
mação. É de vossa responsabilidade lan-
çar nesta terra, que foi preparada com 
tanto amor, a semente de qualidade, que 
transformará o mundo na terra prometi-
da. Orai e vigiai.

CopoS mAiS eCoLógiCoS
“...o conforto e a sobrevivência tomarão outros rumos graças aos avanços das ciências da 
moderna tecnologia. “ Vianna de Carvalho – Atualidade do Pensamento Espírita

A Sociedade passa a substituir o uso de copos plásticos por copos de papel, 
os “ecopos”.

Essa iniciativa contribui para reduzir o consumo de plástico e, consequen-
temente, o resíduo gerado.

Os copos de papel também são descartáveis, mas o seu processo de fabricação e tempo de 
degradação causam menor impacto ao meio ambiente bem como a  sua reciclagem. 

Melhor ainda se carregarmos conosco nosso próprio copo/caneca, evitando, assim, gerar 
qualquer tipo de material descartável, onde quer que estejamos.

Faça sua parte, pense antes de consumir.


