
01

94 anos

Este é um momento muito especial à  So-
ciedade Beneficente Espírita Bezerra de 
Menezes que completa 94 anos de servi-
ço à causa espírita, promovendo, dentro 
de sua capacidade, o estudo, a reflexão, 
a assistência espiritual e material aos que 
buscam o consolo da doutrina espírita.

Nestes 94 anos há muitas histórias e so-
nhos que contar. Começamos nossa histó-
ria em 16 de abril de 1917, em modesta 
sede na Rua Bordini, nº 6, com poucos 
associados, mas muita vontade de servir 
ao movimento espírita que recém torna-
va-se conhecido no Rio Grande do Sul. 
Sede modesta, que acolhia com carinho 
aos que nela buscavam refúgio e ampa-
ro, mobilizava já os poucos sócios não só 
em questões espirituais, mas, também, 
materiais, pois havia compromissos as-
sumidos pela sociedade. Aos poucos a 
Sociedade cresce, aumentando o quadro 
social e ampliando as atividades. Na dé-
cada de 30, grande passo foi dado, trans-
ferindo sua sede para a Rua Dr. Timóteo, 
uma casa mais ampla, dois pisos, onde, 
no térreo (ou porão como era conhecido), 
funcionava a sala de palestras com 100 
lugares, proporcionando maior conforto 
aos participantes. Para este crescimento 
também contribuiu a ampliação do re-
ceituário, que, na época, além da orien-
tação espiritual havia a manipulação de 
medicamentos (homeopatias e tinturas), 
que auxiliavam os assistidos em suas ne-
cessidades. No entanto, o sonho de uma 
sede própria continuava a estimular os 
corações dedicados às tarefas de consolo 
e amparo. Intensa movimentação foi feita 
nesse sentido com listas e campanhas de 
doações.

Nova mudança de sede em 1943, para 
outro número, na mesma Rua, Dr. Timó-
teo, reforça a importância da conquista 
da sede própria, apesar das dificuldades 
do período.

Cabe ressaltar neste pequeno histórico de 
nossa sociedade, a importância e o es-
forço de Caetano Garrafiel, presidente da 
casa nesse período e idealista aguerrido 
que, junto com a movimentação de outros 
participantes da Sociedade, abriu mão de 
bens pessoais, a título de empréstimo 
(boa parte se transformou em doação à 
Sociedade), para que, em 08 de outubro 
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de 1947, fosse lançada a pedra funda-
mental da então sede própria desta So-
ciedade (chamada carinhosamente pelos 
trabalhadores de hoje de “casa velha”). 
Essa sede, construída a partir do esforço 
comum e campanhas diversas, abrigou a 
Sociedade até 1992, quando foi inaugu-
rado o prédio atual.

Falamos até este momento do passado 
glorioso desta sociedade. Queremos apre-
sentar, de forma singela, o presente, onde 
todos participam, de forma ativa na cons-
trução, não só material, como também 
espiritual, pois esta casa é um espaço de 
aprendizado e convivência, pois temos 
a oportunidade de exercitar as lições do 
Evangelho, aprendendo a amar, respei-
tar as diferenças, vivenciando, dentro de 
nossos limites, a fraternidade e o amor.

Hoje a SBEBM conquistou um espaço 
dentro de nossos corações,  dentro da 
comunidade em que está inserida, como, 
também, junto ao movimento espírita.

É importante conhecermos um pouco 
mais desta atuação. A Sociedade hoje 
possui em torno de 16.000 sócios, sen-
do ativos (colaboradores) em torno de 
2.000. Esses sócios ativos, a maior parte 
deles trabalhadores voluntários nos diver-
sos atendimentos oferecidos pela Casa 
são os responsáveis pelo acolhimento e 
atendimento às necessidades de quem 
busca amparo espiritual. A colaboração 
desses trabalhadores voluntários permitiu 
o atendimento de 809.230 pessoas em 
2010, que estiveram na Sociedade, em 
busca de amparo, consolo e respostas 
para seus questionamentos. 

Queremos, neste aniversário, fazer agra-
decimentos aos muitos corações abnega-
dos que tornam esta Sociedade tão gran-
diosa: a você, assistido e colaborador, 
que, com sua presença, engrandece esta 
casa, mas, ao mesmo tempo, colabora 
com ela de muitas formas, seja através de 
sua doação mensal, comprando livros em 
nossa livraria, auxiliando na receita finan-
ceira, ou usando nosso estacionamento. É 
a partir desta contribuição financeira, que 
conseguimos manter a higiene e a limpe-
za desta Instituição; o ar condicionado 
funcionando, os serviços básicos neces-
sários ao bem-estar material. Também, é  
através de doações que assistimos, atual-

94 anos a serviço  
        do bem e da paz

mente, 27 casas espíritas, orfanatos, cre-
ches e asilos, amparando materialmente 
aos mais necessitados, com alimentos e 
roupas.

Queremos agradecer, igualmente, a mara-
vilhosa equipe espiritual que sob orienta-
ção de nosso patrono Bezerra de Menezes, 
nos envolve amorosamente, estimulando 
em nossos corações o servir a Jesus, à luz 
do Evangelho. E o futuro? Continuemos 
a construí-lo com dedicação, servindo 
dentro de nosso potencial, agradecendo 
a bendita oportunidade de ser parte da 
“família” Bezerra de Menezes.  

Guilherme Eichner - Vice-diretor presiden-
te do Conselho de Administração

Parabéns a sociEdadE bEnEficEntE 
EsPírita bEzErra dE MEnEzEs 
Caros irmãos, na data em que comemora-
mos os 94 anos da nossa Sociedade Be-
neficente Espírita Bezerra de Menezes, é 
oportuno lembrarmos dos irmãos encar-
nados e os ora desencarnados, desbrava-
dores da nossa tarefa. Homenageando os 
irmãos que dirigiram e que construíram 
esta Casa, exemplos a serem seguidos 
para o êxito da seara que abraçamos. 

Neste momento de alegria,  desejamos a 
todos: sócios, colaboradores, funcioná-
rios, trabalhadores voluntários, frequen-
tadores,  um Feliz Aniversário, que pos-
samos superar os obstáculos das nossa 
imperfeições  e emprestar ao nosso tra-
balho o que temos de melhor, enquanto 
construímos nossa evolução moral atra-
vés da auto-evangelização.

Profundamente agradecidos pela oportu-
nidade que nos foi dada em dirigir esta 
Casa , pela confiança do nosso Patrono 
Bezerra de Menezes  e de todos os Ben-
feitores , reais dirigentes da Seara, nos 
alegramos por mais um ano,  em que nós 
todos é que recebemos os presentes em 
forma de amparo pela Espiritualidade .

Sempre iluminados pela figura do Mestre 
Jesus , rogamos sermos merecedores das 
bênçãos que recebemos.

Luz e Paz
Lea bos duarte - Presidente do Conselho 
de Administração 
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cinema espír i ta

José martins peralva sobrinho

as mães de chico xavier

Nasceu em  
Buquim/
SE, 1 de 
abril de 
1918 e de-
sencarnou 
em Belo 
Horizonte, 
3 de se-
tembro de 
2007, foi 
um escritor 

e espírita brasileiro.

Filho do espanhol Basílio Martins 
Peralva, um dos pioneiros da dou-
trina espírita no Sergipe, e de sua 
esposa, Etelvina da Fonseca Peralva.

Desde os seis anos de idade, o jovem 
Martins Peralva iniciou-se na dou-
trina sob a assistência e orientação 
diretas de seu pai, médium curador, 
polemista e doutrinador.

Aos 13 anos de idade perdeu o pai 
e foi trabalhar inicialmente como 
apontador na reconstrução do prédio 
do Tesouro do Estado de Sergipe, e 
depois como fiscal de construções, 

reformas e limpeza de casas.

Fez concurso público para o cargo de 
escriturário da Prefeitura Municipal de 
Aracaju, vindo a ocupar os cargos de 
oficial administrativo e assistente da 
Procuradoria da Fazenda Municipal.

Em agosto de 1942, sem família em 
Aracaju, e morando em uma “repú-
blica”, desposou Jupira Silveira, com 
quem teve três filhos.

Em 1949, quando foi ao Rio de Ja-
neiro como representante do Sergipe 
na “Festa Nacional do Livro Espíri-
ta” - promovida por nomes como os 
de Leopoldo Machado, Artur Lins de 
Vasconcelos Lopes e Carlos Imbas-
sahy -, estendeu a sua viagem até Mi-
nas Gerais, com o fim de conhecer o 
médium Francisco Cândido Xavier. O 
encontro aconteceu na noite de 13 de 
maio de 1949, numa reunião do “Cen-
tro Espírita Luiz Gonzaga”, em Pedro 
Leopoldo. Desse encontro, nasceu-lhe 
o desejo de transferir-se para Belo Ho-
rizonte.

Concretizado o projeto, travou contato 
com a União Espírita Mineira (UEM), 

autor espír i ta

vindo a desenvolver atividades no Cen-
tro Espírita Célia Xavier por quinze 
anos.

Em 1964 ligou-se à UEM, vindo a 
exercer os cargos de 1º Secretário e, 
posteriormente, os de Vice-Presidente, 
Secretário de “O Espírita Mineiro”, 
diretor do Departamento de Doutrina 
e Divulgação e Diretor-executivo do 
Conselho Federativo Espírita de Minas 
Gerais

obras de JosÉ MarTINs 
PeraLVa sobrINHo
• Estudando a Mediunidade (FEB)

• Estudando o Evangelho (FEB)

• O Pensamento de Emmanuel (FEB)

• Mediunidade e Evolução (FEB)

• Mensageiros do Bem (UEM) - cole-
tânea com os principais artigos pu-
blicados em jornais e outros veículos 
de comunicação, organizada por Ge-
raldo Lemos Neto e Basílio Silveira 
Peralva.

• Evangelho Puro, Puro Evangelho - Na 
Direção do Infinito (Vinha de Luz).

No último dia 1º de abril estreou nas salas de cinema de todo o país o filme 
“As Mães de Chico Xavier”. Trata-se de produção que aborda passagens da vida 
do médium Francisco Cândido Xavier, enfocando, com sensibilidade e lucidez, 
temáticas como a imortabilidade da alma, comunicabilidade dos espíritos e 
as consequências morais daí advindas. A película estimula reflexões ligadas à 
espiritualidade, desafiando os contextos materialistas em que nossa sociedade 
ainda se vê imersa - desencadeando, por conta disso, severas críticas de vários 
órgãos de imprensa. 

Para nós e para nossas instituições, que temos dedicado-nos à divulgação e 
à difusão da veneranda Doutrina Espírita, a abordagem da imortabilidade da 
alma em uma mídia de massa como o cinema constitui-se em grande oportuni-
dade e desafio de divulgação.     

Logo, é preciso que o Movimento Espírita mobilize-se, levando o maior número 
possível de pessoas às salas de cinema, sustentando materialmente a bela 
iniciativa de divulgação realizada pelos produtores e diretores do filme, opera-
cionalizando as ações condizentes com nossas responsabilidades de seareiros 
espíritas.    

Conclamamos a todos para que possamos somar nossos esforços e permitirmos, 
desta forma, que persistam e se multipliquem ações como essa, despertando 
a humanidade para os princípios do Consolador e acelerando a regeneração de 
nosso amado planeta.

Com votos de paz, trabalho e êxito, 
Maria Elisabeth barbieri- Presidenta Federação Espírita do Rio Grande do Sul
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palestras rápidas

escola de leitura  
e escrita
A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra 
de Menezes convida a você, que é traba-
lhador ou frequentador da Casa, a visitar a 
Escola de Leitura e Escrita, a qual oferece 
a oportunidade de melhorar a sua leitura, a 
sua escrita e a sua compreensão de textos, 
com professores dedicados, carinhosos e 
interessados em ensinar.

As aulas são sempre as terças-feiras, das 
14h às 17h, nas salas 112 e Multiuso 2.

Seja bem-vindo!

promoção social e 
ambiental
A Assistência Social e a equipe socioam-
biental deram início, no mês de março, a 
uma série de oficinas para promoção social 
e ambiental, oportunizando a instituições 
cadastradas, na Assistência Social, traba-
lhadores e frequentadores da Sociedade 
Bezerra de Menezes e da União Distrital 
Espírita Navegantes, que comporta 08 ca-
sas espíritas da região norte.

A primeira oficina, voltada à produção de 
produtos de limpeza caseiros e ecológicos, 
teve, também,  dicas de reaproveitamento.

“Gostei muito da oficina porque aprendemos 
não só a fazer os produtos de limpeza como  
também a importância deles para preserva-
ção do meio ambiente, economia e saúde”. 
Regina Teixeira – participante da oficina 

Em abril, a oficina ensinou a elaborar puffs 
com garrafa pet, incentivando a criativida-
de, reaproveitamento de materiais e gera-
ção de renda.

reflexão
O amor jamais te esquece

A força da bondade

Sob as mãos da misericórdia

Despedindo-se da terra

Esculpindo o próprio destino

Os herdeiros do novo mundo

Jesus no teu caminho

palestras de maio
:: 02 a 07 de maio
Na INTIMIdade doMÉsTIca
• Livro da Esperança
• Vereda Familiar
• Desafios da Educação Familiar
• Constelação Familiar 
• Fonte Viva 
 
:: 09 a 14 de maio
ese – caP. XIV  
HoNra a Teu PaI e Tua Mãe
• L.E.- Livro II q. 383, 385
• O Consolador, q. 175;
• A Educação Segundo o Espiritismo
• Família;
• Vida E Sexo
• O Espírito da Verdade
• Estude e Viva
• Livro da Esperança

:: 16 a 21 de maio
o Lar Na reNoVação da 
HuMaNIdade
• L.E.- Livro II q. 203 a 206
• Vida e Sexo

esde - estudo sistematizado da 
doutrina espírita

• Vinha de Luz
• Pão Nosso
• Caminho, Verdade e Vida 
• Vinha de Luz
• Estude e Viva
• Na Era do Espírito

:: 23 a 28 de maio
a Força do eXeMPLo  
e do dIáLogo
• Um Desafio Chamado Família 

2 – Lição 2
• A Educação Segundo O Espiritismo 
• Fonte Viva
• Pensamento e Vida
• A Educação Segundo o Espiri-

tismo

:: 30 de maio a 04 de junho
auTor esPírITa: 
MarTINs PeraLVa
• Estudando A Mediunidade
• Estudando O Evangelho
• Mediunidade E Evolução
• O Pensamento De Emmanuel
• Mensageiros Do Bem

É o encarregado de promover cursos regulares sobre Espiritismo com a 
finalidade de desenvolver estudos sérios, buscando unidade de princípios 
e formando adeptos esclarecidos, sem qualquer tipo de trabalho medi-
único.

a) O Curso - “Ciclo Introdutório da Doutrina Espírita (CIEDE)”, é o en-
carregado de propiciar aos interessados um conhecimento básico para 
entendimento da Doutrina Espírita sobre temas fundamentais.

b) O Curso - “Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita (ESDE)”, é o 
encarregado de propiciar o conhecimento da Doutrina Espírita, através 
de um estudo teórico, lógico, racional e organizado, com programação 
fundamentada na Codificação.

c) O Curso - “Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita (EADE)”, é o 
encarregado de propiciar um conhecimento aprofundado da Doutri-
na Espírita no seu tríplice aspecto, religioso, filosófico e científico, 
favorecendo o desenvolvimento da consciência espírita necessária ao 
aprimoramento moral do ser humano

departamento de Educação Espírita  
setor Estudo sistematizado da doutrina Espírita

intercÂmbio de experiÊncias 
A celebração dos 98 anos de aniversário da Soc. Espírita Dom Thomé, 
contou com a reflexão de espiritismo e ecologia, oferecida pela Soc. Be-
zerra de Menezes. A palestra vivencial propiciou a reflexão de uma nova 
atitude em relação ao  meio ambiente, ao lar, à rua, ao bairro e à própria 
sociedade espírita como difusão de ideias. A atividade teve excelente 
receptividade,  integrando grupos de jovens, famílias e participantes da 
boa idade, que  compartilharam como desenvolviam suas atividades  an-
tigamente, sem tanta tecnologia.
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psicografias e psicofonias

:: ILuMINe coNscIÊNcIas! ao TerMINar de Ler esTe PerIÓdIco, oFereça-o À ouTra Pessoa! ::

Caros irmãos em Cristo, neste momento 
que o nosso Planeta passa por convul-
sões de toda ordem, conflitos imensos, 
cataclismas trazendo muita dor e sofri-
mento, na verdade, são acontecimentos 
para a depuração do Planeta e onde não 
devemos permanecer omissos nesta situ-
ação tão constrangedora.

O Plano Espiritual nos convoca como tra-
balhadores desta Seara a unir os nossos 
corações em prece e vibrações amorosas 
e assim, se possível, através desta cor-
rente de luz, amenizar os sofrimentos e 
que cada ser envolvido nesses conflitos, 
possam ser esclarecidos para a condução 
de atitudes pacificadoras e de harmonia. 

O poder da prece e de pensamentos ele-
vados muito contribuirão neste processo 
de Regeneração do Planeta.

E, não esqueçam queridos amigos, que 
devemos estar plenamente engajados 
neste processo renovador, observando, 
cuidadosamente, a sua reforma íntima, a 
paz deve se processar dentro de cada um 
em primeiro lugar.

Os passos de Cristo devem ser seguidos 
com amor e determinação.

A Luz Divina envolvendo, encorajando 
cada um nesta trajetória evolutiva, será 
o instrumento a fortalecer cada irmão 
nesta caminhada gloriosa, onde o AMOR 
prevalecerá por onde passar.

Confiem, Jesus os acompanha.

Muita LUZ e PAZ. 

Tenhamos fé!

Queridos companheiros, quantas vezes 
já ouvistes estas palavras “tenhamos fé”.

Quantas vezes já nos deparamos com si-

tuações difíceis do dia a dia e olhamos 
para dentro de nós e não vemos toda 
aquela fé necessária à renovação da 
montanha/problema em enfrentamento. 
É como olharmos para um copo, estando 
com sede, e não vermos a tão necessária 
água que nos poderia ser saciaria.

Mas quando estivermos realmente com 
sede, orarmos para o Pai Eterno, olhar-
mos então para o copo e o veremos en-
cher-se de água.

Aquela água que vem de Deus, sob a for-
ma de ajuda, de amor, de carinho e de 
amparo. Então compreenderemos que o 
Pai, por pior que estivermos, jamais nos 
deixará com sede, com sede de amor, de 
carinho e de fé, como já o dissemos. 

Vamos em frente, oremos e trabalhemos 
na Seara do Mestre, e veremos o copo 
que falávamos antes encher-se por nossa 
própria conta, à conta da nossa própria 
fé.

Basta que queiramos. À vontade que de-
positarmos será a força para transformar 
aquele copo vazio em um copo cheio de fé.

Vamos em paz, queridos, e que o Mestre 
Jesus nos acompanhe.

Equipe de trabalhadores.

O Caminho com que Deus nos conduz atra-
vés dos ensinos do Evangelho nos mostra o 
grande amor de que somos objeto. 

E o que fazemos para merecer todo este 
amor? Já nos colocamos entre aqueles 
que se dispõe a ajudar, mas será que 
isso é o suficiente para que o amor se 
acenda em nós? Certamente é um prin-
cípio, certamente é um começo, mas o 
certo é que ainda falta muito e todos 
sabem disso, sabem que é preciso ar-

regaçar as mangas, colocar-se a favor 
de Jesus em sua Seara, buscando ser o 
mais sincero possível, deixando de lado 
as mágoas, olhando o colega de trabalho 
espírita com respeito, achando sim que 
todos são importantes, independente-
mente de cargos e posição.

É preciso  não esquecer que os irmãos 
que ainda não compreenderam o lado do 
bem e do amor estão de olho somente, 
esperando uma brecha para se chegarem 
e se imiscuírem entre os trabalhadores, 
tentando influenciar nos trabalhos.

Observem, então, meus irmãos a imensa 
responsabilidade de todos com referên-
cia ao trabalho de amor que se realiza 
nesta Casa de Luz. Examinem-se e ve-
jam o que é preciso que cada um faça 
para com que o objetivo dos irmãos me-
nos esclarecidos seja bloqueado, porque 
não encontram instrumentos para suas 
idéias negativas.

Sabemos  que o mal é temporário, e que 
esses irmãozinhos que trabalham o ne-
gativo virão mais dia menos dia a traba-
lhar o amor, que já existe em cada um 
deles. Pois o ódio é o amor doente que 
está cheio de revolta por falta de com-
preensão.

Cabe a todos trabalhadores conscientes 
da importância do momento que o mun-
do vive, quer material ou espiritualmen-
te, o trabalho de exemplificar no bem.  
No momento em que estão em faixas 
vibratórias de luz, no momento em que 
oram, buscando forças para tanto, não 
serão atingidos pelas ondas mentais, 
porque abafaram o orgulho e a vaidade.

Paz em todos os corações, muito amor e 
compreensão, com Jesus, o irmão queri-
do que tanto nos ama!

Que assim seja.

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:

• Segunda-feira: 19h às 21h
• Terça-feira: 13h às 15h
• Quarta-feira: 19h às 21h

• Quinta-feira: 13h às 15h
• Sábados: 9h às 11h

biblioteca
“Instruir-se é o lema“

Beneficie-se com a leitura do acervo espe-
cializado em Doutrina Espírita após três me-
ses como sócio da SBEBM. Dirija-se à Se-
cretaria e faça sua contribuição espontânea.

Atenção! Ao realizar seu empréstimo, obser-
ve atentamente o prazo de devolução. 

Mais informações sobre normas de emprés-
timo na Biblioteca ou no site  
www.sbebm.org.br


