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Espiritismo e ecologia: dois temas que 
a sociedade demorou a aceitar como 
verdades incontestáveis. . É inte-
ressante lembrar que quando Allan 
Kardec, o Codificador da Doutrina 
Espírita, construiu as perguntas ende-
reçadas à espiritualidade, os tempos 
eram outros. No século XIX as pessoas 
não se preocupavam com a Ecologia 
como agora: apenas começava-se a 
acender as luzes no panorama mun-
dial. Veio o século XX e passamos a 
enxergar o mundo com mais clareza, 
pois abandonamos o casulo escuro da 
ignorância. Hoje já vivemos dias mais 
iluminados. Temos mais consciência 
ecológica. Sabemos da importância 
da vida e da preservação da natureza 
e que, indubitavelmente, é o caminho 
que trilharemos amanhã. Mas será que 
foi por acaso que a doutrina espírita, 
nascida na França, presenteou justa-
mente o Brasil para florescer? Temos 
o privilégio de abrigar o maior rio, a 
maior praia em extensão, a maior la-
goa, a maior floresta do mundo. Ne-
nhum país do orbe terrestre consegue 
superar a biodiversidade da fauna e 

flora brasileiras. “Coinciden-
temente” somos a maior 

nação espírita do pla-
neta. Hoje, o mundo 
começa a se desper-
tar que precisamos 
CONSERVAR, reci-
clar, renovar, usan-
do de criatividade 

e o bom senso para 
construirmos um futuro 

melhor. 

Um recurso muito uti-
lizado pelas campa-

nhas publicitárias 
é mostrar o “antes 
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e o depois”. Como era e como ficou. 
Imagens sempre impressionam. É tris-
te ver como era uma pessoa antes de 
começar a fazer uso de álcool e drogas 
e como ficou pouco tempo depois, an-
tecipando o processo desencarnatório. 
O antes e o depois, de uma reforma, 
de uma pintura e de um ajardinamen-
to quase sempre nos encantam. Todos 
os excessos (alimentares, sexo, traba-
lho...) deixam suas marcas e cicatri-
zes significativas. Eufóricos, muitos 
fumantes criam “nuvens de fumaça”: 
um céu artificial. Mas quando o véu 
se descortina pelo infarto de miocár-
dio descobrem que criaram um inferno 
real. Quantas celebridades prefeririam 
entrar na “máquina do tempo” e vol-
tar a ter a vida simples que antecedia 
a fama. Uma praia antes e a mesma 
praia depois de um tsunami. Móveis 
castigados pelas rugas do tempo pa-
recem outros quando passam pelas 
mãos hábeis de profissionais restaura-
dores. Reciclar, restaurar, reaproveitar 
e customizar (transformar) móveis, 
roupas e resíduos sólidos é preservar. 
É evitar que outras árvores sejam der-
rubadas. É diminuir o impacto na na-
tureza. Até uma simples caixa de leite 

espiritismo e ecologia
o antes e o depois

transforma-se numa inusitada carteira 
ou niqueleira apenas com um pou-
co de criatividade e bom gosto. Uma 
mesa de chá fica divertida, colorida, 
personalizada e ecologicamente corre-
ta quando cada xícara pertence a uma 
família diferente. O teor e o valor de 
um recado, carta, bilhete ou um do-
cumento mudam se são apresentados 
num papel reciclado? Com certeza a 
mensagem é absolutamente a mesma. 
O que muda significativamente é que 
estamos conservando e preservando o 
planeta: menos árvores cortadas!

Como vivíamos antes da invenção  do 
fogo, da roda, do papel, da imprensa, 
dos talheres, do relógio, do avião, do 
telefone e da internet? O antes e o 
depois mexem com o imaginário das 
pessoas. Como éramos antes de com-
preendermos a doutrina de Jesus? 
Antes da Doutrina Espírita? Quando 
pensamos no “antes”, às vezes nem 
nos reconhecemos. As transformações, 
com certeza, trouxeram equilíbrio, paz, 
amor, alteridade, consciência, progres-
so... Já temos plena consciência que o 
Brasil é destaque mundial em termos 
de VIDA. Sejamos um país pleno de 
consciência ecológica!
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autor espír i ta

wanderley oliveira
Wanderley Oliveira, nasceu em Belo 
Horizonte, em 1º de abril de 1959. O 
primeiro contato com a Doutrina Es-
pírita ocorreu em 1978. Desde então, 
tornou-se um estudioso e divulgador 
dos ensinos da Doutrina dos Espíritos. 

Iniciou seu trabalho de psicografia em 
1998 e, a partir de então, já publicou 
vários livros. Dentre estes, “Mereça 
ser Feliz”, “Reforma Íntima sem Mar-
tírio”, “Escutando Sentimentos”, que 
compõem a Série Harmonia Interior e 
o mais recente lançamento “Diferenças 
não são Defeitos”, 6º livro desta série, 
todos da autora espiritual Ermance Du-
faux; “Quem Sabe Pode Muito Quem 
Ama Pode Mais“ e “Quem Perdoa Li-
berta”, que fazem parte da trilogia Os 
Desafios da Convivência no Centro Es-
pírita, do autor espiritual José Mário; e 
“Os Dragões”, da autora espiritual Ma-
ria Modesto Cravo.

Está engajado nos trabalhos da Socie-
dade Espírita Ermance Dufaux - SEED, 
em Belo Horizonte, que ajudou a fun-
dar em 2005, com atividades de trata-

mento espiritual, estudos doutrinários 
e serviços de responsabilidade social 
em parceria com o Centro Espírita Luz 
Divina. 

Em 2007, sob orientação de Ermance 
Dufaux e Eurípedes Barsanulfo, criou o 
Humanizar – Encontro de Espiritismo 
e Humanização, que já conta com 15 
edições em diversos Estados do Brasil. 
Consulte www.portalhumanizar.com.br.

Realiza, desde abril de 2007, em par-
ceria com Maria José da Costa, o pro-
grama “Mereça ser feliz - uma esco-
lha ao seu alcance”, que vai ao ar, às 
terças-feiras, pela Radio Boa Nova, que 
pode ser ouvido on-line e off-line pelo 
site www.radioboanova.com.br.

Atualmente, o médium Wanderley 
Oliveira, viaja por todo país, realizando 
palestras e seminários sobre os mais 
diversos temas. Para acompanhar a 
agenda do médium, acesse  
www.wanderleyoliveira.blog.br

Profissionalmente, atua como Terapeu-
ta Holístico, com formação em Terapia 

Floral de Bach, Coach Energético e 
Master e Practitioner em PNL – Pro-
gramação Neurolinguistica. Seu site 
profissional pode ser conhecido em 
www.wanderleyoliveira.com.br.

palestras

palestras doutrinárias de outubro

:: 03 a 08 de outubro
a boa idade: o idoso feliz
• Uma abordagem biopsicoespiritual 

para a terceira idade
 
:: 10 a 15 de outubro
CRiaNÇa: esPÍRiTo iMoRTal 
PReeXisTeNTe e sobReViVeNTe
• Livro dos Espíritos, q.166 e 330
• Evangelho Segundo o Espiritismo: 

cap. IV, 24 a 26
• A Gênese: cap XI, 33

• Nossos Filhos são Espíritos
• Vereda Familiar
• A Arte Moral de Educar os Filhos

:: 17 a 22 de outubro
a fé TRaNsPoRTa MoNTaNhas
• Ideal Espírita, 39
• Alerta, 67, 147
• Contos Desta e Doutra Vida, 129
• Convites da Vida, 74
• Coragem, 39, 55
• Laços Eternos, 171

:: 24 a 29 de outubro
MáXiMo e MÍNiMo
• Livro dos Espíritos q. 148, 922
• Livro da Esperança, 177,171
• Estante Da Vida, 140
• Coragem, 39, 55
• Convites da Vida, 71
• O Problema do Ser, do
Destino e da Dor, 306, 342, 403



03

sol idariedade rápidas

wanderley oliveira ombro amigo 
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

oficina de escrita, 
leitura e interpretação
Depois  das férias, descansando com a famí-
lia, os alunos voltam com alegria, esperança 
e motivação, para aprender a ler, a escrever, a 
geografia, a ciência e a matemática.

A oficina de Leitura e Escrita convida todos 
os interessados, que pararam de estudar, a 
conhecer o trabalho de professoras dedica-
das e solidárias. Venham visitar-nos!

biblioteca 
“Espíritas amai-vos e instruí-vos” 
O   Departamento  Cultural comunica  que   a  
biblioteca da SBEBM está de mudança para 
um novo espaço agradável e confortável, com  
novidades. 
Em breve estará atendendo com o mesmo 
carinho fraterno na nova  sala  em frente ao  
bazar. Aguardem !

módulo básico
13/10/2011
 O Movimento Espírita e o Centro Espírita 
Bezerra de Menezes
 
20/10/2011
O Trabalho Voluntário no Centro Espírita
 
27/10/2011
O Papel da Sociedade no Contexto Social
 
Horário: 19h às 21h 
Local: Auditório 2
Inscrições: nucleopedagogico@sbebm.org.br   

oito anos de “sementes 
de amor”

As oficinas de tricô e crochê  fo-
ram criadas no mês de junho de 
2003, por iniciativa do senhor Nery 
Castiglia,então coordenador do Se-
tor de Assistência Social do SBEBM. 
Movido pelo desejo de ser solidário 
com o próximo e suprir a falta de 
“sapatinhos” para montar enxovais 
de recém-nascidos, que posterior-

mente seriam enviados às entidades que o Centro Espírita Bezerra de 
Menezes prestava assistência material.

O projeto-piloto foi aplicado por um mês, para uma ação efetiva e para 
estabelecer parceria com as trabalhadoras voluntárias que faziam essa 
atividade em casa, o resultado foi positivo e o grupo de voluntárias con-
quistou espaço físico nas dependências do SBEBM, a partir dessa data, 
ano após ano, essas dedicadas senhoras realizam encontros semanais 
com a finalidade de confeccionar enxovais para os recém -nascidos em 
situação de vulnerabilidade social.

Tivemos como facilitadoras e pioneiras dessas oficinas as trabalhadoras 
voluntárias; Sirley, Clarinda, Ana Emilia, Carmem, Helma, Irene, Ma-
riza, Sandra, Maria Salete e Virginia, a elas, no decorrer desses oito 
anos, outras e outras voluntárias foram se agregando para uma parti-
cipação efetiva e afetiva como ser humano que se aproxima de outro 
ser humano,num esforço comum das relações de trabalho,provando a 
necessidade do principio espírita de Amor e Solidariedade.

Em 2004 o grupo de trabalhadoras voluntárias elegeu um nome para as 
Oficinas, que passou a chamar-se “SEMENTES DE AMOR”,nome este 
que simboliza,” Amor e Ternura nas mãos que tecem,por puro prazer, 
para agasalhar e aquecer os pequeninos,tramas com alguns desafios que 
nos farão aprender e crescer,cruzadas pos pontos brilhantes, de alegria e 
paz, e a perfeição dessa trama,é a prova que DEUS nos ama,lembrando 
que você é uma parte especial da tapeçaria de DEUS.”

No dia 26 de Junho de 2011, o grupo reuniu-se para comemorar e con-
fraternizar os oito anos de atividades das oficinas, agradecer e firmar sua 
disposição na prática da caridade aos irmãos do caminho, necessitados 
de auxilio material, seguindo os princípios da doutrina espírita,conforme 
a prece de abertura feita pela equipe de trabalhadoras voluntárias nesta 
data tão significativa  para todas.

“Pai maior, te agradecemos por nos ter concedido a graça de estarmos 
aqui reunidas fraternalmente nesta data tão especial para nós. Junta-
mente com a equipe espiritual que assessora este trabalho de Amor 
e Caridade. Te pedimos, Pai de amor,  que abençoe cada uma destas 
obreiras que ora estão neste trabalho e a todas que por aqui passaram, 
enriquecendo a tarefa com suas presenças e seus lindos trabalhos. As 
amigas que já estão na pátria espiritual, o nosso carinho e amor porque 
cada uma lançou, em sua caminhada, “ Sementes de Amor através do 
carinho de suas mãos e do amor de seus corações. Obrigada Pai e que 
assim seja “ 
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psicografias e psicofonias

:: ilUMiNe CoNsCiÊNCias! ao TeRMiNaR de leR esTe PeRiÓdiCo, ofeReÇa-o À oUTRa Pessoa! ::

O cONhEcIMENtO quE lIbERtA

Hoje como ontem vivemos as oportuni-
dades ricas do conhecimento. Mas é ne-
cessário que este conhecimento se cons-
titua em alicerces para construirmos 
novas oportunidades de entendimento 
da verdade.

Conhecer é ter novas condições para ava-
liar e reavaliar nossa jornada terrena.

Hoje vivemos  em um  mundo de in-
formação, mas esta só se constitui em 
conhecimento produtivo quando modi-
ficamos nossas vidas para a necessária 
renovação.

Conhecer é útil quando, a partir dele, 
construímos para nós e para o outro um 
mundo pleno de realizações superiores.

Mobilizar-se para a necessária transfor-
mação. Buscai o conhecimento e dele 
tereis que dar provas do uso devido.

Mais Fé e Luz!

O Amor do Senhor Jesus por nós é imen-
so. Ainda não podemos aquilatar. E é 
esse Amor que nos impulsiona, apesar 
de nossas indiferenças, pelo pouco co-
nhecimento que temos.

Deduz-se daí e com muita propriedade, 
que somente o amor nos conduzirá a per-
feição, somente amando conquistaremos 
o crescimento espiritual.

Sendo assim mãos à obra, busquemos 
nos recônditos de nossos corações esse 
amor. Esse amor que consola, que en-
xuga lágrimas, abre caminhos, caminhos 
que nos conduzirão ao belo e ao bem.

Caridade, palavra Divina que traz no seu 
bojo toda uma possibilidade de realiza-
ções.

Caridade, Jesus tão bem exemplificou, 
quando olhava o povo com seus olhos 
muito doces e cheios de amor. Quando 
curava as feridas do corpo, ao mesmo 
tempo, que abria caminhos em direção 
as almas. E essa mensagem, que há 
mais de 2 mil anos gravou-se no fluido 
cósmico universal, ainda ecoa em nossos 
ouvidos e corações. Mas mesmo por tudo 
isso, ainda não conseguimos amar o su-
ficiente aos nossos irmãos do caminho, o 
aprendizado do amor se faz imprescindí-
vel, comecemos amando a nós mesmos 
em primeiro lugar.

Muita paz em todos os corações, Deus 

está dentro de nós, olhemos a nossa vol-
ta a beleza da vida nas suas diferenças e 
facilmente observaremos isso.

Jesus, o amado Mestre, nos envolve com 
o seu carinho e a sua paz, aproveitemos 
o tempo envolvendo o próximo da mes-
ma forma que o Mestre amado.

Muita Luz e esperança em todos os cora-
ções muito amados por nós, seus irmãos 
em espírito! Que assim seja.

IRMãOS luz E PAz!

Não permita que suas fraquezas vençam 
e atrapalhe o trabalho na cooperação do 
bem.

Dificuldades não são desculpas para fal-
tar ao trabalho, entretanto, onde quer 
que se encontre há sempre alguém ne-
cessitando de amparo.

A vontade, meus irmãos, deve prevale-
cer acima das dificuldades, porque, já 
destes o primeiro passo, disso não deves 
esquecer.

A vontade, torno a repetir, fará com que 
venças as próprias imperfeições. Por 
isso, fortaleza a fé e não se permita a 
inércia

Não se deixe levar pelo desânimo, por-
que Jesus ampara a todos nós, indepen-
dentemente das nossas fraquezas.

Mas precisamos nos dedicar mais, neste 
caminho que escolhemos seguir. Ore e 
confie. Não existe outro caminho, se não 
o da renúncia das coisas deste mundo 
material. Vamos nos dedicar mais para 
enriquecer nossos tesouros que pode-
mos levar conosco para o outro lado, 
assim, poderemos continuar o trabalho 
que Jesus nos confiou.

Que a paz esteja em vossos corações.

Aos Administradores Terrenos

Dirigentes Diretores deste Lar Espírita, 
trabalhem com Fé, pois jamais sereis 
desamparados.

Representais no plano Físico o pensa-
mento daqueles que vos assessoram no 
plano Espiritual.

Não Fraquejem, embora as lutas sejam 
árduas, pois formamos uma só mente e 
um só coração quando estamos ligados 
ao alto pela prece sincera, pela inten-
ção e ação generosa em benefício do Lar 
Espírita.

Para que temer, se trazes no coração a 
chama viva do Amor à causa do Evan-
gelho de Jesus? As paredes apenas pro-
tegem os corpos físicos, mas as vibra-
ções de amor que emanam da estrutura 
espiritual os alimentam pela sintonia 
com aqueles que os antecederam na 
caminhada evolutiva. São eles os guar-
diões da proposta Divina para este Lar 
de Amor.

Façais a vossa parte como administrado-
res dos recursos físicos e colaborem com 
sua caridade, Fé, Amor e esperança com 
aqueles que vos oferecem a Luz que vos 
chega dos Administradores da Casa Es-
pírita, casa esta, que flutua como estrela 
luminar sobre o esforço desta casa Mate-
rial. Amai-vos e instrui-vos.

Muita Fé!

Nesta Seara do Senhor muitos desafios 
são colocados no nosso dia a dia, no 
nosso trabalho, na nossa vinda para esta 
Casa. Muitas vezes pensamos em desis-
tir.  Às vezes somos intuídos para não 
vir a esta Casa. Irmãos, tenham mais fé, 
mais coragem, que a luz sempre estará 
com vocês. 

O Senhor sempre vos acompanha! 

Façam o Evangelho no Lar, façam preces 
quando tiverem inseguros nas suas cren-
ças, na sua vontade de contribuir para 
esta Casa, para o Senhor, para os irmãos 
do caminho, para todos aqueles que 
necessitam do vosso apoio. Busquem 
o amor, a fé, a caridade entre vossa fa-
mília, entre vossos irmãos do caminho, 
entre todos aqueles que vos são caros e 
os que mais necessitam do vosso apoio, 
de uma palavra amiga, de um carinho, 
de um afago. 

Busquem também entender os nossos 
jovens que estão tão tristes e que nós 
não entendemos. Pensamos que eles são 
desobedientes, mas eles precisam muito 
da nossa compreensão. Tenham sempre 
em mente que o nosso jovem está mui-
to triste e desorientado, sem saber para 
onde ir, o que fazer e o que buscar, e nós 
temos que ser o exemplo, a segurança, 
a fé e a esperança. Contribuam sempre 
que puder e tenham muita fé e coragem 
no dia a dia, que Deus vos abençoará. 

Paz para todos, Luz para esta Casa, luz 
para os trabalhadores e luz para as tare-
fas do dia a dia.


