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Estimular o gosto pela leitura e promo-

ver ações sócio-educacionais através da 

contação de histórias, são algumas das 

atividades realizadas no Recanto Conte 

Mais da SBEBM - um espaço destinado 

para crianças e jovens que funciona re-

gularmente nas terças-feiras, das 19h30 

às 20h30. 

Inaugurado em junho a sala Conte Mais 

vem recebendo em média cerca de 15 

a 40 crianças e jovens, além de pais e 

familiares apreciadores desta antiga arte 

da oralidade. Semente do Projeto Conte 

Contar histórias é um recurso, que ao utilizar a linguagem simbólica, desenvolve a 
inteligência emocional e auxilia na construção da identidade moral  de crianças e jovens.

EntrEvista
Como foi o seminário 
de Richard Simonetti

autor Espírita
Saiba mais sobre a vida e  
obra de Geziel Andrade

EstuDo Da Doutrina
Anote as datas e horários 
de inscrição no ESDE

Histórias que ensinam
sentir, amar e Conviver 

Mais, implementado pela Federação Es-

pírita do Rio Grande do Sul (FERGS) em 

todo o Estado, o Recanto Conte Mais da 

SBEBM  conta com voluntários capacita-

dos que narram textos da Coleção Con-

te Mais (acervo composto por 04 volu-

mes com diversas histórias estruturados 

por faixa etária) que transmitem o prazer 

de ler e ouvir histórias  de elevado cunho 

ético e moral. 

Recanto conte Mais é cultuRal 

O espaço faz parte do Departamento 

Cultural - coordenado por Maria Regi-

na Sperb Silveira e Maria Clecir Ferrari 

- ainda está em fase inicial, passando 

por estruturação. De acordo com Ma-

ria Regina, o Recanto Conte Mais traz 

benefícios aos pais que já podem per-

manecer por mais tempo na casa espí-

rita. “A contação de histórias, auxilia 

crianças e jovens a visualizar, criar seus 

próprios rumos e desejos de vida. Ouvir 

histórias sob a tradição da cultura oral é 

uma excelente opção diante das ofertas 

das novas tecnologias como Internet, 
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videogames, iPad ou iPhone. Num futuro próximo, pretende-

mos implantar o Conte Mais também aos sábados, mas para 

isto precisamos de novos contadores de histórias”.

VoluntáRios capacitados
Para a Psicopedagoga, arte-terapêuta e coordenadora do Re-

canto Conte Mais da SBEBM - Viviane Lima Pereira - o es-

paço possibilita a realização de um trabalho focado na edu-

cação das emoções e  sentimentos. A coordenadora explica 

que através das histórias, os participantes são estimulados 

ao uso da criatividade, limites, socialização, solidariedade, 

perdão, gratidão, amizade e  

amor. “O projeto resgata his-

tórias criadas pelas primeiras 

evangelizadoras espíritas em 

1940. Estas histórias foram 

publicadas em 4 volumes que 

compõem a Coleção Conte 

Mais. Eu e os demais volun-

tários iniciamos neste projeto 

após cursarmos uma oficina 

de contação de histórias rea-

lizada na casa, ministrada pela 

equipe da FERGS. No recanto 

Conte Mais também aconte-

cem momentos destinados à prece e ao passe que aconte-

cem respectivamente às 19h30 e às 20h30 quando um grupo 

de  médiuns aplica o passe. Além das histórias, promovemos 

atividades complementares como desenhos, dobraduras, re-

corte e colagem, fantoches, dedoches, aventais, pinturas e 

jogos pedagógicos. Os temas das histórias estão vinculados às 

palestras realizadas na casa. Alguns títulos infanto-juvenis se 

destacam como A Estrelinha Azul e Biscoitão Redondo. A base 

deste projeto é trabalhar os valores morais, combater a agres-

sividade , a criminalidade e a violência através de histórias  que 

falem de paz, união, respeito e amor.” Conclui.

GeRações X  Y e Z* no conte Mais 

Frequentador do recanto Conte Mais desde a inauguração, 

o garoto geração Z (pessoas nascidas na metade dos anos 

90 até os dias atuais), Pedro Henrique dos Santos Dalepia-

ne, acompanhado pelos pais Priscila e Alexandre, comentou: 

“quando chego  aqui, espero com calma  a hora da oração 

para depois  começar a fazer as atividades. Tenho dois livros 

do Conte Mais, um com capa azul e outro de capa vermelha. 

Das histórias que já li, teve uma sobre a solidariedade que 

gostei. Era de um menino que plantou com muito carinho al-

gumas flores lá no jardim e à noite, uma das flores começou 

a ficar azul e brilhar, atraindo 

abelhas, mosquitos  zangões 

que  fizeram uma festa no 

jardim. Daí o menino desceu 

até o jardim e perguntou o 

que estava acontecendo. De-

pois as contadoras explicaram 

tudo e foi isso. O menino foi 

se acostumando com a flor 

azul e com a festa que dividi-

ram com ele. No livro dizia isto 

né! Contei esta história para 

os meus pais. Aqui fiz amiza-

de como o Yuri e uma outra aluna nova.”  

Na opinião do pai, o advogado civil Alexandre Dalepiane, a 

religião que o filho  escolherá futuramente formará o caráter 

pessoal deste. “Como universalista  acredito muito em ener-

gias. Acho importante que o Pedro crie o hábito de frequentar 

a casa espírita  em família. Penso que o mundo espiritual não 

se resume na materialidade desta existência.Neste sentido, 

este espaço vêm a calhar pois as crianças  por si,  só dispen-

dem mais  energias  e não conseguem ficar por muito tempo 

paradas. Sobre a abordagem aqui realizada, conversamos com 

o pessoal deste setor e achamos muito  interessante, pois eles  
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a contação de histórias, auxilia 
crianças e jovens a visualizar, 
criar seus próprios rumos e 
desejos de vida. ouvir histórias 
sob a tradição da cultura oral é 
uma excelente opção diante das 
ofertas das novas tecnologias 
(...)”

recanto conte mais
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facilitam o entendimento de uma forma mais lúdica para a 

crianças que vão captando aos pouquinhos  a mensagem da 

fraternidade, do dividir as coisas, do respeito  aos mais velhos  

e ao próximo. Enfim,  aquelas virtudes que se espera incutir  

na vida da criança que será o adulto mais adiante. Observo 

que o Pedro se tranqüiliza mais, como o passe  que recebe 

aqui, dorme  melhor e relaxa mais  quando voltamos para 

casa. “ 

A enfermeira Priscila Dalepiane, esposa de Alexandre acres-

centa: “começamos frequentando o setor infantil da livraria, 

onde o Pedro comprou seu primeiro volume da Coleção Con-

te Mais. Nos prontificamos, que se ele lesse todo o livrinho,  

compraríamos o segundo. Isto aconteceu, pois o Pedro cum-

priu a meta. Na época, frequentávamos a casa nas terças e 

quintas somente para o passe. Foi em um destes duas que 

lemos no jornal Mensageiro, que haveria este espaço para as 

crianças. Considero o espaço, um complemento  muito inte-

ressante, principalmente para as crianças mais inquietas. Nós 

adultos gostamos de participar das palestras e demais ativida-

des oferecidas na casa. Aqui torna-se uma extensão do nosso 

momento família.”

Os estudantes de Ensino Fundamental, Yuri Pedroso da Silva 

e Laís Marília Silva Eusébio se conheceram no Recanto Conte 

Mais. Yuri mostrou à equipe do Mensageiro que a televisão de 

papel é uma das suas atividades preferidas e Laís comentou 

que gosta de desenhar, pintar e recortar suas próprias histó-

rinhas. 

A equipe responsável pelo Recanto Conte Mais 
está organizando um curso onde apresentará 
sua proposta de trabalho e irá formar novos 
contadores de histórias para ampliar os dias em 
que as crianças são atendidas. As datas serão 
divulgadas nos murais da Casa e no site. 
 www.sbebm.org.br

recanto conte mais

Alicerçado nos quatro pilares da Educação: Aprender a Co-

nhecer, Fazer, Conviver e Ser, o projeto aceita doações de pes-

soas físicas e jurídicas. 

Saiba como fazê-las acessando os blogs:

www.doeparacontemais.blogspot.com  ou 

www.contemais.blogspot.com

O Projeto Conte Mais atende a mais de 20 mil crianças e jo-

vens por ano. Para obter mais informações ligue para  (51) 

3224-1493.

saÚde das eMoções
de 05/11 a 10/11 

• A essência do autoconhecimento

•  O cérebro e as emoções

•  Consciência/vontadem, saúde emocional

• A energia mental 

• Autoconhecimento e saúde emocional

• Como superar sentimentos negativos

• Motivação e a vontade

saÚde eXistencial
de 12/11 a 16/11 
• Os valores da vida 

• Integração dos valores 

• Trabalho voluntário

Palestras doutrinárias de novembro
• Semeadura de valores: ser 

• O encontro com o ser 

• A confiança na vida 

• Espírito saudável – mente sã

seMana da educaçÃo  
paRa a paZ
19/11 a 23/11
Semana com temas sobre a PAZ,  com 

base no Evangelho Segundo o Espiritismo, 

demais obras de Allan Kardec e outras 

obras espíritas.

ansiedade e tRanstoRno  
do pÂnico
26/11 a 30/11

• Auto-sugestão

• Ansiedade

• Ama a Deus sobre todas as coisas

• Auto descobrimento

• Reflexos da ansiedade

• Ansiedade conduta contemporânea

• Pensamento e somatização 

Bibliografia
• O Evangelho Segundo o Espiritismo

• Livro dos Espíritos e demais obras  

de Allan Kardec

• Ansiedade e Transtorno do Pânico  

de José Carlos Jotz

• Saúde das Emoções - Alírio Cerqueira Filho

• Saúde Existencial - Alírio Cerqueira Filho

(*) Geração Y: Nascidos entre 1980 e 1991

(*) Geração Z: Nascidos após 1991
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autor espírita

Nascido em berço espírita, em 17 de março de 1948 na cidade 

de Mogi Mirim/SP, Geziel Andrade graduou-se em Economia 

(mestrado e doutorado), é casado com Nadja Martins da Silva 

Andrade e pai de Alexandre e Elaine. Atual e contemporâneo, 

Geziel aborda temáticas como: mediunidade e enfermidade, 

equilíbrio e influências fluídicas de espíritos encarnados e de-

sencarnados, o mau uso das faculdades da alma, perispírito, 

consequências dos vícios, sexualidade e educação familiar. 

Recomendável aos pais, evangelizadores, professores, educa-

dores e jovens, as obras do autor estão alicerçadas sob os en-

sinamentos de Allan Kardec, Léon Denis, Camille Flammarion, 

Gabriel Delanne, Ernesto Bozzano, André Luiz e outros. 

Colaborador do  Grupo Espírita Irmãos do Caminho, localiza-

do na cidade de Vinhedo/SP, Geziel também mantém um blog 

onde divulga a mensagem espírita 

www.gezielandrade-espiritismo.blogspot.com. 

oBRas do autoR
• Allan Kardec e a Mediunidade; 

• Amor e Vida em Família; 

• Capital e Trabalho à Luz do Espiritismo;

• Depois desta Vida; Doenças, 

• Cura e Saúde à Luz do Espiritismo; 

• Educação Espírita de Nossos Filhos; 

• Equilíbrio Íntimo pelo Espiritismo; 

• Estudos sobre Preces e Mensagens Espirituais;

• Sexo sem Preconceito, sem Segredo, com Equilíbrio; 

• Homem que mudou a História;

• Terapêutica Espírita; 

• A Trajetória do Espiritismo; 

• Os Espíritos, a Música Celeste e a Música Terrena; 

•  Perispírito: O que os Espíritos disseram a respeito

Geziel Andrade

Atendimento Fraterno pelo Diálogo
O Atendimento Fraterno pelo Diálogo recebe fraternalmente aquele que busca o Centro 

Espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente - em caráter privativo e sigiloso - 

suas dificuldades e necessidades.

Acolhe de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho, à luz da Doutrina 

Espírita, ouvindo e orientando com respeito, atenção e humildade aquele que:

• Deseja fazer uma visita e/ou integrar-se às atividades do Centro Espírita;

• Deseja receber ajuda espiritual;

• Deseja informação ou estudo;

• Necessita de assistência, orientação doutrinária ou amparo;

• Tem interesse em conhecer a Doutrina Espírita e o trabalho espírita.

• Segunda-feira: 19h às 21h
• Terça-feira: 13h às 15h
• Quarta-feira: 19h às 21h
• Quinta-feira: 13h às 15h
• Sábado: 9h às 12h

Horários do atendimento Fraterno pelo Diálogo
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entrevista

Trabalho, Solidariedade e tolerância, 
este foi o tema do seminário proferido 
por Richard Simonetti - escritor, arti-
culista da imprensa espírita e vice-pre-
sidente do Centro Espírita Amor e Ca-
ridade (CEAC) de Bauru/SP no dia 06 
de outubro na Sociedade Beneficiente 
Espírita Bezerra de Menezes (SBEBM).

Diante de uma plateia lotada, a pa-
lestra foi dividida em dois blocos, nos 
quais Simonetti 
discorreu sobre a 

importância do trabalho para o bem estar e 
espiritual do ser humano. A solidariedade e o 
voluntariado foram interpretadas pelo escritor 
como Praxiterapias auxiliares na construção 
da felicidade coletiva. Ilustrativa, a exposição 
trouxe exemplos extraídos do Evangelho Se-
gundo o Espiritismo (ESE), Livro dos Espiritos 
(LE), obras psicografadas por Francisco Cân-
dido Xavier, Eurípedes Barsanulfo e Ivone Pe-
reira. Simonetti também citou uma passagens 
biográficas de Mahatma Ghandi e Bezerra de 
Menezes de forma dinâmica, espontânea e 
enriquecedora. 

De Tomás de Aquino a Allan Kardec

Conforme Simonetti que aposentou-se como bancário, a huma-
nidade confunde a felicidade com o não fazer nada e paz de es-
pírito com a ausência de responsabilidade. Ao recordar Tomás de 
Aquino - filósofo católico da Idade Média que conceituou o traba-
lho e Allan Kardec - o codificador da Doutrina Espírita- destacou: 

“No universo tudo é dinâmico e vibra em sintonia de movimento, 
trabalho e progresso impulsionados por um motor ininterrupto, 
que é Deus. Jesus Cristo, nosso governador planetário trabalha 
incansávelmente pela humanidade até os dias atuais. Trabalhar 
não é castigo e mas uma contingência evolutiva. Na questão 674 
no Livro dos Espíritos {LE}, Kardec perguntou aos espíritos se a 
necessidade era uma lei da natureza. Eles responderam que era 
a própria civilização que obrigava o homem a trabalhar, devido o 
aumento de suas necessidades.“

O escritor enfatizou que quanto mais sofisticada for a socieda-
de, maior será a necessidade por trabalho e 
ressalva.“Ainda é grande o número de espí-
ritos que se acomodam no mundo espiritual. 
Ainda usamos mal o nosso pensamento contí-
nuo quando pensarmos bobagens. O trabalho 
funciona como marca-passo espiritual, sem o 
qual estacionamos. Segundo a questão 683 
do Livro dos Espíritos, o limite do trabalho é 
o limite das forças, no sentido de nos manter 
ocupados.“ Observa.

Tempo de sobra em prol do próximo: Um 
semana possui 168 horas que utilizamos em 
atividades e momentos de folga, sobre isto 
o escritor concluiu: “deste total, subtraindo 

nossos encargos domésticos, atenção aos familiares, repouso, hi-
giene, lazer e nutrição  nos sobra em média 40 horas livres. Os 
aposentados possuem o dobro deste tempo. Procuremos fazer 
alguma coisa em prol do nosso semelhante, ocupando bem nos-
sas horas de sobra. Estaremos desenvolvendo uma personalidade 
participativa em favor da coletividade, do crescimento espiritual, 
do equilíbrio e da felicidade.” 

Trabalho, solidariedade e tolerância
trabalhar pelo outro nos transforma em antenas conectadas com o alto

Jesus Cristo, 
nosso governador 
planetário trabalha 

incansávelmente pela 
humanidade até os 

dias atuais. trabalhar 
não é castigo e mas 

uma contingência 
evolutiva.
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gestão socioambiental

Aprenda a fazer 
sacolas de presente

Reutilize filtros de café e caixas de leite vazias 
e crie sacolas de presente. Com poucos mate-
riais você oferece um presente criativo, dá um 
destino diferente a esses materiais que seriam 
descartados e contribui para preservação do 
meio ambiente. 

Abra os lados da caixa de leite e recorte a parte 
superior com uma tesoura. Com um pincel apli-
que cola branca em toda superfície da caixa.

Cole os filtros de café usados, secos e limpos 
em toda extensão da caixa. Para dar um bom 
acabamento, siga as costuras do filtro. 

Recorte um pedaço da corda e em seguida faça 
quatro furos na caixa, dois de cada lado, com o 
furador de papel conforme mostra a figura na 
galeria acima. Passe a corda pelos furos e ter-
mine com um laço. Assim a sacola está pronta.

Pressione a caixa com os dedos para fixar bem 
o filtro e evitar que ele se solte. Depois de forrar 
a caixa passe um pouco de cola na superfície, 
para proteger os filtros de café.

entrevista com richard simonetti
Como foi sua inserção ou  como aconteceu seu primeiro contatto com a 
doutrina espírita? 

Recebi orientação doutrinária desde o berço e quando adulto  me integrei 
no centro  espírita, onde desenvolvi.Não cheguei a frequentar evangelização 
infantil, nem mocidade, mas eu lia muito. Aos 22 anos começei a freqüentar 
o centro espírita pra valer. Com esta idade já era diretor do centro. 

Com que idade começou a escrever artigos e livros espíritas? A produção 
de literatura espírita aconteceu  através da mediunidade? 

Não sou médium, somente tenho inspiração para escrever como todo mundo 
que se interessa pela escrita. Sempre gostei muito de escrever e começei aos 
2O e poucos anos enviando artigos para o jornal O Reformador, publicando 
meus primeiros livros. Você vai entrando nesta engrenagem como colabora-
dor, da imprensa, vai coletando materiais de palestras, juntando tudo que 
dará origem aos futuros livros. A gente vai desenvolvendo uma sistemática de 
aproveitamento de tudo aquilo que produzimos ou fazemos na casa espirita. 

Como articulista e colaborador da imprensa espírita, que sugestões po-
deria nos dar  a fim de atrairmos novas gerações de leitores para nosso 
boletim, o Mensageiro da SBEBM? 

Entendo que o jornal espirita deve ter seções voltadas para a juventude e  
evangelização infantil. O jornal deve oferecer desenhos, historinhas contadas 
e ilustradas que motivem a infância. Para a mocidade, atrair os jovens como 
redatores. Para eles próprios redigirem, participarem da construção do jornal. 
Assim serão estimulados à literatura.

Qual sua opinião sobre  o uso da internet e das redes sociais como ferra-
menta de divulgação da mensagem espírita ?

É um grande recurso de divulgação da doutrina espírita,  incluindo as rádios 
webs que funcionam via internet e divulgam amplamente a mensagem espí-
rita.  O espírita deve usar todos os meios de comunicação para que a mensa-
gem espírita possa ser divulgada.

O que achas sobre a participação dos espíritas nos grupos de diálogo ecu-
mênico? 

Entendo que as religiões e seus adeptos estejam disposto a trocar idéias, mas 
o problema é que há princípios que são diametralmente opostos nas diferen-
tes religiões. Não podemos dialogar com católicos falando em reencarnação 
ou mediunidade. Então há certos princípios que são inconciliáveis. Mas em 
se tratando de assistência social e de trabalho em favor do próximo, entendo 
que o ecumenismo é fundamental, devemos  dar as mãos e trabalhar  e favo 
do bem comum.  O espirita que  realmente leva a sério a  doutrina, se envolve 
com o trabalho, com o exercício do amor que é a caridade, o amor em ação. 
O espírita que quiser pautar seu comportamento à luz da doutrina espirita, é 
chamado ao exercício destas virtudes.

entrevista
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usando caixas de leite e filtros 
de café usados



soC. Ben. esPÍrita BeZerra De meneZes  7

BiBlioTecA DA SBeBM MatRÍculas
esde (G1) - 1º seMestRe - 2013

local: Auditório 2
2ª-feira (tarde) - 10/12 das 15h às 17h
2ª-feira (noite) - 10/12 das 18h às 20h
4ª-feira (tarde) 12/12 das 15h às 17h
5ª-feira (manhã): 13/12 das 10h às 12h
Sábado (manhã) 15/12 - 10h às 12h

pRé-ReQuisitos paRa a inscRiçÃo:
• Ser sócio ativo da SBEBM
• Ter concluído o CIEDE
• O candidato só poderá ser inscrito por ou-
tra pessoa com autorização escrita e assina-
da por ele
• A inscrição deverá ser feita especificamen-
te no dia de escolha para estudo (ESDE)

ReinGResso  e  tRansFeRÊncia
Para aulas no 1º Semestre 2013
Data: 21/12/2012
Horário: 16h às 19h
Sala 310 (Secretaria ESDE)

(*) Não há garantia de vagas em todos os 
dias e horários de aula. 

inÍcio das aulas - 2013
• 2ª-feira (tarde) 04/03 - 16h15 à 17h45
• 2ª-feira (noite) 04/03 - 19h30 à 21h
• 4ª-feira (tarde): 06/03 - 16h15 à 17h45
• 5ª-feira (manhã) 07/03 10h30 às 12h 

(grupos G1, G2, G3, G4 e G5)
• Sábado (manhã) 09/03/2012 

(grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 
1º horário   8h30 à 10h 
2º horário 10h30 à 12h

estudo apRoFundado 
da doutRina espÍRita
aspecto ReliGioso

local: Sala 310 (secretaria ESDE)
Data: 20/12/2012
Horário: 16h às 19h

e-mail Setor ESDE  
sistematizado@sbebm.org.br
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eSDe

eADe

lugar de disseminação da 
informação espírita

A Biblioteca da SBEBM é o setor encarregado de administrar, organizar 

e disseminar a informação de cunho espírita. O acervo da Biblioteca é 

composto por obras de referência (dicionário, enciclopédia, bibliografia 

especializada); obras básicas da Doutrina Espírita; livros de estudo que fa-

zem parte da bibliografia dos cursos ministrados na Sociedade; obras de 

diferentes gêneros da literatura mediúnica (romances, crônicas, poesias, 

mensagens) e biografias.

A Biblioteca é aberta a todos os frequentadores da Sociedade e a comuni-

dade em geral, sendo livre a pesquisa local e o acesso às estantes. Já o em-

préstimo domiciliar é direito exclusivo dos sócios (contribuintes ativos) da 

Sociedade. Para se tornar sócio, é necessário fazer cadastro na secretaria 

juntamente com uma contribuição de valor espontâneo. Após cumprir ca-

rência de três meses, o associado poderá retirar até dois livros por emprés-

timo (facilitadores, dirigentes e palestrantes podem retirar até três obras).

Os prazos de empréstimo são de uma semana (07 dias) para livros de 

estudo e/ou doutrinário; e duas semanas (14 dias) para livros de ficção 

(romance mediúnico, histórico e outros gêneros literários). Todas as obras 

tem direito a duas renovações pelo mesmo período, desde que não este-

jam reservadas. Assim, o usuário deve trazer o (os) livro (os) no momento 

da solicitação de renovação evitando pagamento de multa.

Atualmente, a Biblioteca conta com um funcionário e 21 trabalhadores 

voluntários que se dividem em diferentes turnos, e mantém abertas as ins-

crições para aqueles que desejam realizar atividade voluntária no setor. Os 

interessados devem ir até a biblioteca e deixar seus dados de contato para 

marcar entrevista com os coordenadores. Os requisitos são: estar cursando 

o ESDE e ter conhecimentos em informática.

texto: Márcia Anselmo

HoRáRios  
da BiBlioteca 
Manhã: 3a, 4a e 5afeira das 9h às 11h

Tarde: 2a à 6afeira das 14h30 às 20h15

Sábados: 9h às 11h

 14h30 às 17h

 18h30 às 20h15
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cura do alto

Ao encontrá-los pelos corredores ouvi-
mos vossos pensamentos e anotamos 
vossos pedidos. Vossas queixas ainda 
são grandes, vossos pedidos, muitos. 
Mas vós não tendes, ainda, os alicerces 
do bem viver. Escutai se o Pai do Alto 
trás queixas às vossas vidas. Ele vos dá 
somente o bem e o que é bom. Assim, 
é que deveis fazer ao trazer vossa pes-
soa ao convívio dos seus semelhantes. 
Escutai do Alto o bem que jorra e, como 
espírito imortal, dá o teu melhor ao teu 
amigo, ao teu vizinho, ao teu irmão. Es-
cutai, mas sem pressa. Olhai, mas com 
cuidado a todos os sinais que recebeis 
sem parar. A cura de todos os males está 
em vós mesmos, na grandeza do Pai que 
há em vós. A cura será tão rápida quanto 
a presteza que tiveres em praticá-la.

Um amigo

Queridos irmãos! Deus esteja convos-
co! Abençoada seja essa oportunidade 
de poder comunicar a vós nesse dia de 
amor e paz. Viemos de muito longe para 
poder, nessa Casa de Amor e estudo, 
compartilhar essa aura de esperança e 
de otimismo que daqui brota a cada dia. 
Raros são os locais em que a fé e a cari-
dade balsamizam o espírito nos dias de 
hoje.

O mundo passa por transformações 
(....) que afetam a todos em qualquer 
lugar. Antigas idéias modificam-se, o 
que era sólido se liquefaz. Economias 
quebram, o materialismo desaba em 
si mesmo.   Momentos como esse in-
dicam mudanças. Cada vez mais o ho-
mem vê o Criador e busca Nele a fé e a 
esperança perdida. É nos momentos de 
provação que Deus se faz mais presente 
em vossos corações. Tudo o que se pas-
sa em nosso mundo estava programa-
do. Necessária a mudança de valores e 
de idéias. Somente o Amor poderá nos 
conduzir com clareza. Com esse amor 
devemos prosseguir, pois chega o mo-
mento em que a transição se fará mais 
presente. Orem por todos.

Orem pelos desabrigados do lar e da fé. 
Orem pela paz dos povos e dos cora-
ções. Orem pelo amor que nos conduzi-
rá a um mundo mais feliz. Não percam 
a esperança, pois o momento mais es-
curo se faz antes da alvorada jubilosa. 
Muita paz!

Irmãos de Além-Mar

O Divino Médico Jesus solicita com 
muita amorosidade, a cada um de 
nós, que procurem cuidar do cor-
po e cuidar da alma. Muitas ve-
zes nossa preocupação é com o 

espírito e deixamos de lado o corpo, ju-
diando desse equipamento do espírito. E 
aí, na hora do trabalho, não temos con-
dições adequadas para exercer a tarefa 
e precisamos isolar o trabalhador que se 
julga, no momento, estar trabalhando.

Quando o vosso corpo físico apresentar 
sinais de desequilíbrio, busquem o médi-
co da Terra para que eles tratem a parte 
biológica necessária também à sustenta-
ção do espírito, para que ele permaneça 
mais tempo encarnado, cumprindo com 
a sua tarefa, porque muito se preparou 
no plano espiritual. Quando aqui chega 
não sabe utilizar direitinho toda essa en-
grenagem e depois retorna mais cedo, 
com o coração cheio de aflição, e olha 
as tarefas que ficaram incompletas. Aí, 
choram amargamente e o recurso é es-
perar uma nova oportunidade.

Portanto, amados irmãos, aproveitem 
enquanto estão encarnados. Cuidem-
se, amem-se, façam o investimento no 
vosso corpo e no corpo espiritual através 
da prece, através das leituras que ali-
mentam o espírito, que sustentam o tra-
balhador forte para os embates da vida. 

Muita luz!

Seu gesto de amor será perfeito para 
ajudar a quem tanto precisa!

Bazar Amor Perfeito
Em benefício das obras assistenciais e de 
manutenção da nossa Casa!

Colabore doando: CDs, louças, artesanato, roupas, 
calçados e brinquedos.


