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À medida que o ser evolui constata que 
essa viagem não pode ser solitária, nem 
destruidora.

A consciência de si mesmo, faz com que 
respeite a vida em todas as suas mani-
festações: ar, água, terra, vegetação, ani-
mais e o próprio homem.

Na raiz de toda a poluição, de toda a 
destruição da vida, está a natureza mo-
ral, que responde pela conduta do ho-
mem, relacionando-se com o meio em 
que está inserido.

Diante dessa preocupação mundial, a 
Sociedade Bezerra de Menezes engaja-
se na conscientização das pessoas em 
relação a preservação do meio ambiente 
e da evolução do ser.

“A vida é o que dela fazemos. Da manei-
ra como agimos em relação à Terra, esta 
nos responderá de maneira adequada.” 
(Vianna de Carvalho | Atualidade do Pensamento 
Espírita)

Ecólogos de todo o mundo se preocupam 
com a poluição devastadora, que resulta 
dos detritos superlativos que são atirados 
nos oceanos, rios, lagos e “terras inú-
teis” circunjacentes às grandes metró-
poles, como o tributo pago pelo conforto 
e pelas conquistas tecnológicas. Desde 
os urgentes ingredientes e artefatos para 
a sobrevivência, às indústrias bélicas, de 
explorações novas, de “inutilidades” que 
atiram centenas de milhões de toneladas 
de resíduos em todo lugar.

Todavia, o homem ingere e distribui a 
mais terrível poluição, tão venenosa 
quanto irrefreável, graças ao cultivo de 
lamentáveis atitudes em que persevera 
e se compraz: referimo-nos à poluição 
mental que interfere na ecologia psicos-
férica da vida inteligente, intoxicando de 
dentro para fora e desarticulando de fora 
para dentro.

Esse contexto nos chama a vivenciar 
uma cidadania planetária, sustentada na 
visão unificadora do planeta e de uma 
sociedade mundial, abrangendo um con-
junto de princípios, valores, atitudes e 
comportamentos que precisam ser rea-
valiados.

As exigências dessa concepção de so-
ciedade, leva-nos a trabalhar pedago-
gicamente a partir da vida cotidiana as 
necessidades e interesses das pessoas. 
Para Francisco Gutiérrez, esse educar 
supõe o desenvolvimento de novas ca-
pacidades, tais como: vibrar emocio-
nalmente, interconectar-se e pensar em 
totalidade.

Ecologia e Espiritualidade:
     mudanças ambientais e pessoais
“A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas 
conseqüências da ambição e do amor-próprio.” Livro dos Espíritos | capítulo V | questão 707

Necessitamos encontrar o sentido do 
nosso caminhar, de ir além do observar 
caminhos já existentes, mas principal-
mente, da abertura de novos, que nos 
obriga a uma profunda mudança de va-
lores, relações e significações do indivi-
dual ao coletivo.

O processo pedagógico é esse caminhar 
cotidiano que busca, promove e fomenta 
a vida material e espiritual.

A dimensão espiritual é um dos passos 
essenciais que devemos dar, se preten-
demos desenvolver essa consciência pla-
netária.

Ao espiritismo cabe essa gigantesca tare-
fa: reconduzir o homem moderno a Deus, 
insculpir-lhe a fé superior e racional, me-
diante a utilização dos recursos de que 
dispõe a fim de estruturá-lo pelos fatos 
de que se reveste e pela lógica que deles 
diflui. Favorecendo-o com mais profunda 
compreensão dos objetivos da vida, si-
multaneamente e exaltando a tônica dos 
deveres da caridade, do trabalho, da hu-
mildade e dos efeitos imediatos da sua 
transformadora fé.

Só o amor, conforme ensinou e viveu  
Jesus Cristo, resolverá os importantes e 
augustiantes tormentos humanos. Fará 
que as criaturas todas compreendam 
que somente por meio do auxílio recí-
proco poder-se-ão salvar. Que não há 
dores isoladas, porquanto os distúrbios 
de cada um produzem desequilíbrios 
do conjunto. Que a felicidade não pode 
ser aquisição egoísta, que é improvável 
a alegria de alguém cercado pelas lágri-
mas de muitos. Que a esperança incenti-
ve os jovens na marcha para o progresso, 
apoiando-os em sadia fraternidade com 
os que se erguerão aos propósitos eleva-
dos da existência.
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Espírita de berço e de família, pois 
seus pais e avós paternos e maternos o 
eram, Suely sempre freqüentou a casa 
espírita. Aos 12 anos já colaborava na 
evangelização de crianças e na campa-
nha do quilo, no centro espírita Ivon 
Costa em Juiz de Fora/MG.

Na área da mediunidade iniciou-se aos 
16 anos, permanecendo até os dias 
atuais como médium passista e exer-
cendo a psicofonia e psicografia, estas 
apenas para orientações.

Em 1986 fundou com um grupo de 
companheiros a sociedade Espírita  
Joanna de Ângelis, com a intenção de 
expandir mais o seu trabalho.

Tem também uma atividade intensa e de 
muitos anos na Aliança Municipal Espírita 
de Juiz de Fora, onde é diretora do depar-
tamento de assuntos de mediunidade.

Suely Caldas Schubert

A lista com os temas e livros das pa-
lestras, também pode ser encontrada 
no mural que fica na recepção de nos-
sa Casa. Os livros estão a disposição 
na Video-biblioteca e na Livraria.

MAIO

:: 05 a 10 de maio
O jugo leve: A virtude da paciência
• Capítulo VI da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Libertação pelo amor - Divaldo P. 
Franco/Joanna de Ângelis

:: 12 a 17 de maio
Evangelho no lar
• Capítulo VI da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Tua Casa - João Nunes Maia/Ayrtes
• S.O.S. Família - Divaldo P. Franco/
Joanna de Ângelis e diversos

Palestras do bimestre
Conheça os temas das palestras de maio e junho

:: 19 a 24 de maio
60 anos da Evangelização na SBEBM: 
“Deixai que venham a mim as  
criancinhas”
• Capítulo VIII da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Nossos filhos são espíritos - Hermínio 
C. Miranda

:: 26 a 31 de maio
O Consolador prometido
• Capítulo VI da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec
• Livro dos Espíritos - Allan Kardec
• Brasil, Coração do mundo, Pátria do 
Evangelho - Chico Xavier/Humberto de 
Campos

JUNHO

:: 02 a 07 de junho
O que se deve enteder por pobre  
de espírito
• Capítulo VII da obra “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• O Consolador - Chico Xavier/Emmanuel

:: 09 a 14 de junho
Aquele que se eleva será rebaixado: 
o orgulho
• Capítulo VII da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec
• Há dois mil anos - Chico Xavier/
Emmanuel

:: 16 a 21 de junho
Autora espírita - Suely Caldas  
Schubert
• Dimensões espirituais do Centro 
Espírita 
• Os poderes da mente

:: 23 a 28 de junho
Missão do homem inteligente na Terra
• Capítulo VII da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec
• Livro dos Espíritos - Allan Kardec
• Caminho, verdade e vida - Chico 
Xavier/Emmanuel

autora espír i ta

palestras

Expositora e colaboradora na divulga-
ção da doutrina espírita através de se-
minários e palestras.

Conheça suas obras:
• Obsessão/desobsessão/profilaxia e 

terapêutica espírita (12ª edição FEB)

• Testemunhos de Chico Xavier

• Semeador de Estrelas

• Mediunidade: caminho para ser feliz

• Visão Espírita para o 3º Milênio

• Mediunidade e obsessão em crianças

• Dimensões Espirituais do Centro Espírita

• Os poderes da Mente.

As obras de Suely Caldas Schubert es-
tão à disposição em nossa Livraria e 
Video-biblioteca.

Agora a livraria funcio-
na também pela manhã! 
Aproveite esta oportuni-
dade de adquirir a lite-
ratura espírita em nossa 
Casa.

SEgUNDAS, qUArTAS 
E SExTAS-fEIrAS
das 08h às 12h 
das 13h às 20h

TErçAS, qUINTAS E  
SáBADOS
das 08h às 12h 
das 13h às 21h

Novos horários 
da Livraria

l ivrar ia
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dependência química

Queridos irmãos, queremos apresentar-
lhes o trabalho que é feito dentro da So-
ciedade Bezerra de Menezes no esforço 
para auxiliar neste problema tão sério, 
que é a dependência ao uso de drogas 
– a dependência química.

As drogas são responsáveis pela maioria 
das ocorrências policiais, como a vio-
lência doméstica, acidentes de trânsito, 
assassinatos, roubos e etc.

Quando falamos em DROGAS queremos 
falar das lícitas (álcool, cigarro, anfeta-
minas) e das ilícitas (maconha, cocaína, 
crack, loló, ecstasy, LSD, etc.). Todas, 
sem exceção, causam danos neurológi-
cos, viciam, escravizam. As drogas não 
fazem distinção entre homens, mulhe-
res, jovens, idosos, pobres e ricos, ata-
cando indistintamente a todos, onde 
quer que se encontrem.

Os motivos que levam alguém a usar 
drogas são os mais diversos: materialis-
mo, falta de perspectiva de vida, de fé e 
auto-estima, necessidade de afirmação, 
revolta, problemas de relacionamento e  
dificuldade de enfrentar situações. Nós 
costumamos dizer que a dependência 
química é a ponta do iceberg, pois por 
trás dela tem muita coisa a ser resol-
vida. Geralmente procuramos preencher 
com as drogas um vazio que possuímos 
dentro de nós.

É uma busca pela felicidade, mas aca-
bamos encontrando apenas mais dor, 
sofrimento e tristeza, para nós e para 
aqueles que nos rodeiam. E junto com 
um dependente, existem os irmãozi-
nhos sofredores desencarnados, que 
absorvem as emanações que provêm 
das drogas e que incentivam o usuário 
a consumir cada vez mais. Isto porque a 
dependência química não termina com 
o desencarne, e seus efeitos nocivos 
podem permanecer por diversas encar-

Dependência Química

Participe do Curso da recepção 
e conheça melhor nossa Socie-
dade! 

O curso aborda temas interessantes 
sobre o funcionamento da Casa e  
prepara trabalhadores para atuarem 
como voluntários na Sociedade:

Veja a programação:

10/05/08 - Função Social da SBEBM

17/05/08 - Função Espiritual da SBEBM

24/05/08 - Integração Atendimento 
Fraterno / Fluidoterapia

31/05/08 - Instruções quanto ao 
portar-se e recepcionar

HOrárIO: das 14h às 16h
LOCAL: sala nova do estacionamento 
ao lado da Sociedade 
rEqUISITOS: a partir do 5o do ESDE 
e 3o do Mediúnico.

• Inscrições abertas na Secretaria.
• Traga um quilo de alimento não 
perecível e ajude nossos irmãos!

curso da recepção

nações. Quem não conseguir se libertar 
nesta vida, vai continuar dependente do 
outro lado.

Nunca é tarde para nos libertarmos da 
influência das drogas. Dependência, 
seja qual for, é doença e, necessita de 
tratamento médico, além do tratamento 
espiritual.

Aprendemos com o Grupo que o depen-
dente pode se libertar da dependência. 
E foi para auxiliar estes irmãos, encar-
nados e desencarnados, na busca de 
apoio Espiritual, que foi criado o nosso 
grupo de Apoio Espiritual aos Dependen-
tes químicos.

“Os encontros são realizados 
semanalmente às terças-fei-
ras às 19h e as quartas-feiras 
às 08h30 ambos na sala 309. 
Pode vir só o dependente, só 
o familar ou ambos juntos. As 
reuniões são feitas em salas 
separadas, uma só para os 
dependentes e outra para os 
familiares. Não é necessária 
Orientação Espiritual.”
Tanto o apoio aos dependentes, quanto  
aos familares, é importantíssimo. Somos 
constantemente procurados por pais 
desesperados que se vêem impotentes 
diante deste problema; pais desprepara-
dos, que jamais esperavam que isso fos-
se acontecer com um de seus filhos; ou 
ainda foram pegos desprevenidos diante 
do problema e que não tem com quem 
se abrir.

Através das reuniões, dentro de um 
sistema de mútua e auto-ajuda, os pro-
blemas são debatidos, experiências são 

compartilhadas, soluções vão surgindo 
e, principalmente, todos sentem que 
no Grupo têm um lugar onde expor as 
dificuldades abertamente, sem medo do 
julgamento ou da crítica. E este momen-
to de diálogo fraterno é fundamental.

Mesmo não sendo um encontro doutriná-
rio, a Doutrina Espírita é de grande ajuda 
neste processo de renovação de valores, 
ensinando que Deus é soberanamente 
justo e bom e que nada acontece sem 
motivos. Que é preciso enfrentar e tratar 
a dependência com fé, acreditando no 
amor de Deus e dos nossos amigos da 
espiritualidade. Cresce assim a esperan-
ça de uma vida melhor e mais saudável 
física, mental e espiritualmente.

Convidamos a todos para uma palestra 
sobre Dependência Química com o Psi-
cólogo Lucas Neiva da Silva, dia 14 de 
junho das 14h às 16h30, no auditório 
1. Lembramos que o combate à depen-
dência química se faz principalmente 
com um trabalho preventivo.

Saúde, Luz e Paz à todos nós!

3o Curso da recepção
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O setor de Apoio à família é encarrega-
do de promover as relações familiares 
em seus múltiplos aspectos dentro dos 
postulados espiritas (art.25, 4o§ RI).

É o setor que se envolve com as re-
lações da família buscando estimular 
seus participantes a encontrarem al-
ternativas para melhorarem estas re-
lações.

Sendo a família nosso maior instru-
mento e desafio de aprendizagem, 
muitas dúvidas, questionamentos e 
conflitos são vivenciados. Estes gru-
pos de trabalho buscam minimizá-los 
através da visão espírita sobre o papel 
da família e do participante neste sis-
tema. 

Como participar? 

É só comparecer nos horários de aten-
dimento:

4as feiras – 14h30 às 15h30 - sala 309
5as feiras – 20h às 21h - sala 302
Sábados – 14h30 às 15h30 - sala 302

O trabalho envolve dez encontros com 
temas pertinentes às questões acima 
mencionadas. Todos são bem-vindos 
não havendo necessidade de encami-
nhamento por orientação.

rápidas

Apoio à Família

Assistência Social
A Assistência Social solicita a doação 
de lãs e tecidos para confecção e con-
serto de roupas.
Voluntários e costureiras também serão 
bem-vindos!
Colabore você também! Sua doação é 
muito importante para aquecer nossos 
irmãos neste inverno!

preces e i r radiações

“(...) A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco 
de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, 
poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza 
trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psí-
quico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina 
e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa  
realização, o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de es-
pantoso poder.” (Missionários da Luz, cap. 6 - Chico Xavier / André Luiz)

A prece é um meio de colocarmo-nos em comunicação mental com outros seres 
para fazermos um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Todo apelo 
sincero e digno da criatura, colocando suas necessidades, emite ondas mentais 
de poder penetrante, que atingem as esferas superiores da vida, onde a rogativa 
é ouvida e atendida de acordo com o amor e a sabedoria do Pai Maior.

A prece põe em movimento as mais profundas energias do coração, liberando-as 
junto com as imagens do nosso desejo, por meio da força viva do pensamento. 
Ocorre assim a irradiação, energia que depende do vigor do pensamento e da 
vontade.

Essas vibrações emanadas de todos os que sintonizam com a prece, são capta-
das e encaminhadas pelos trabalhadores da espiritualidade, aos necessitados, 
que são visitados pelas caravanas de benfeitores.

Ao iniciar o trabalho de preces e irradiações, no momento em que nossas almas 
se elevam a Deus, caem do Alto elementos confortantes e curadores que cada 
pessoa retém, de acordo com sua receptividade.

Com as vibrações emitidas dos corações em prece e com as bênçãos sublimes 
vindas do Alto, o ambiente do salão se reveste de intensa luz, harmonizando 
a Casa Espírita e nos fortalecendo interiormente, acalmando nossas angústias, 
suavizando nossas dores. 

Quando vibramos em conjunto, como acontece no momento das Preces e Ir-
radiações, formamos um grande foco irradiante de energia de ajuda aos lares, 
famílias, enfermos, encarnados e desencarnados, bem como a todo o nosso 
Planeta.

Convidamos os irmãos a participarem e sentirem os benefícios proporcionados 
nas sessões de preces e irradiações.

HOrárIOS:
Segundas, quartas e sextas-feiras: 14h30
quartas-feiras: 9h45
Terças, quintas e sábados: 19h30

Preces e irradiações

Agenda do Bazar
:: MAIO
10/05 - sábado
14/05 - quarta-feira
28/05 - quarta-feira
31/05 - sábado

::JUNHO
07/06 - sábado
11/06 - quarta-feira
21/06 - sábado
25/06 - quarta-feira

Inscrições para a Educação Mediúnica 2009

As inscrições para os ENCONTrOS PrEPArATórIOS da Educação Mediúnica estão 
abertas aos portadores de indicação em sua Orientação Mediúnica Espiritual. Os 
encontros são pré-requisito para ingresso na Educação Mediúnica.

Atenção: obrigatória a apresentação de Orientação Mediúnica Espiritual.

Mês Data Horário Sala

Maio 21/05/2008 17 às 20h Sala 204

Junho 25/06/2008 17 às 20h Sala 204

Julho 23/07/2008 17 às 20h Sala 204

04
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DA ADMIrávEL EvOLUçãO
Que admirável minha condição 
De espírito em evolução.

De perceber com humildade 
Que não vivo numa situação de calamidade.

E sim, de nova oportunidade 
De desenvolver a paciência e a caridade.

Atributos que vão determinar a minha nova condição 
De evoluir na minha missão 
Sem reclamar daquilo que foi minha opção.

E tenho certeza que o anjo do Senhor me dá muita atenção 
Amor e proteção 
Porque entende meu espírito em evolução.

Inspira-me sentimento de amizade 
Ternura e fraternidade 
Sentimentos da Lei de Cristo e da Verdade.

O conhecimento de toda essa situação 
Adquiri na casa Bezerra de Menezes e na sua missão 
De esclarecer a todos esta nova condição...

Da Admirável Evolução!

• Luciana T. Moll - 2a colocada no concurso de Poesias 90 
anos da SBEBM

poesias

PArABéNS A NOSSA CASA

Caminhamos todo ano 
com amparo da espiritualidade 
seguindo o patrono 
modelo de humildade. 
Bezerra querido 
apóstolo da paz 
benfeitor e amigo 
que só o bem nos faz. 
Noventa anos da Casa 
de obreiros dedicados 
nesta tarefa bendita 
de luz aos necessitados.

Construída com madeira 
sempre foi o nosso lar 
com tijolos foi crescendo 
para todos abrigar.

Ajudai-nos a viver 
com amor no coração 
a servir e aprender 
no caminho da redenção.

• Eliana M. F. Jardim - 3a colocada no concurso de Poesias 
90 anos da SBEBM

90 ANOS DE AMOr

O brilho do sol no horizonte 
Anuncia com seu tom dourado, 
Que a festa já começou.

Os raios iluminam a tudo e a todos. 
Os convidados são aqueles que buscam 
A mão carinhosa, que afaga e protege, 
Que impulsiona, mas que também ampara na queda.

A alegria e a emoção são distribuídas, 
Em forma de convites, para adentrar a festa. 
Basta ter, no coração, o amor e a caridade 
E as portas do grande salão serão abertas.

Salve, salve a Sociedade Bezerra de Menezes, 
Berço de estudo e dedicação aos filhos de Deus, 
Nesta festa de seus 90 anos!

• Cláudia M. Jahnke - Mensão honrosa no concurso de 
Poesias 90 anos da SBEBM

SAUDAçãO AOS 90 ANOS DA SOCIEDADE 
ESPírITA BEzErrA DE MENEzES
Há noventa anos passados 
Descia um facho de luz 
Eram os mensageiros de Jesus 
Despertando os medianeiros 
E esses recebendo o pensamento 
Que vinha do firmamento 
Trazido pelos luzeiros 

Bezerra de Menezes 
A luz da espiritualidade 
Trabalha a boa vontade 
De cinco pioneiros 
Que decididos a trabalhar 
Se reuniram para inaugurar
Convocando companheiros

Mil novecentos e dezessete 
Foi o marco inicial 
Quando o plano espiritual 
Mesmo num clima de guerra

Vinha nos trazer a paz 
E a sociedade Bezerra se faz 
Harmonizando nossa Terra

Aqui não detalharemos 
Estes seus noventa anos 
Porque Cristo soberano 
Sabe das nossas intenções 
Que é na oportunidade 
Saudar a sociedade 

Com as suas vibrações

• Quintino da Rosa - Mensão honrosa no concurso  
de Poesias 90 anos da SBEBM

Poesias para o aniversário de nossa Casa
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60 anos da Evangelização na SBEBM

EvANgELIzAçãO

Sabemos a importância do Evangelho e 
o quanto ele pode nos ajudar nas nos-
sas relações e na vida. Devemos por 
isso saber interpretar corretamente as 
mensagens que ele nos traz, as quais 
nos evidenciam o imenso amor e bon-
dade do nosso ilustre Jesus e Deus.
A Evangelização nos auxilia a recordar, 
de uma certa forma, o que nos com-
prometemos a fazer no plano espiritual, 
antes de reencarnar e nos dá os meios 
de fazê-lo.
LUZ E PAZ

“felizes aqueles que fazem do conhe-
cimento uma peça chave para novas 
descobertas e que a partir destas des-
frutam os verdadeiros valores da vida.”  
(juventude)
 

Os textos a seguir foram elaborados pelos evangelizandos da SBEBM, visando as comemorações 
dos 60 anos de trabalho nesta Casa. São depoimentos, frases, poesias, além de desenhos que 
serão expostos. Fica então o convite à leitura dos sentimentos despertados nesta tarefa e para-
que mais crianças e jovens juntem-se a nós!

Além de valores morais, a Evangelização 
trouxe para os jovens valores fraternais. 
Amizade, respeito, união, e o verdadeiro 
amor. Todos criamos grandes laços liga-
dos pela crença em Jesus, num plano 
maior e na caridade discutida e presen-
ciada tantas vezes nas reuniões. Con-
seguimos relacionar a Doutrina Espírita 
com assuntos atuais, acontecimentos do 
dia-a-dia. Isso nos fez ver que esta dou-
trina não é apenas enxergar espíritos ou 
ouví-los. Ela vai além daquilo que está 
nos paradigmas. Ela nos traz o alívio e 
a calma nos momentos de turbulência e 
nos auxilia a controlar a nossa mediu-
nidade quando ela mais nos assusta. 
Falar que a Evangelização está conosco 
todos os momentos seria meio contradi-
tório, uma vez que ela vive em nós, em 
cada um e em todos em particular. Cada 
evangelizando está aprendendo aos pou-
cos a dor e a delícia de viver com todos 
problemas e dúvidas adquiridos ao lon-
go de cada dia. E só temos a agradecer 
a grande honra de poder contar com a 
Casa Bezerra de Menezes, e principal-
mente com a Evangelização. De poder 
jogar todas as dúvidas e anseios e saber 
que tem um próximo que nos estende a 
mão, independentemente do retorno ma-
terial. E principalmente, que não impor-
ta o quanto nós vamos nos dar mal ou o 
quanto não teremos um retorno, ajudar 
o próximo é fundamental para dissipar-
mos o amor e complacência pelo mundo.  
(juventude)

Parabéns Evangelização
Com amor e compreensão
Nós hoje comemoramos
Os sessenta anos
Da evangelização
Em meados do século XX
Numa Casa sem muito requinte
Começou atividade
Da Evangelização nessa cidade
E ensinando moralidade
O amor e a caridade
Trazidos pelo Mestre Jesus
E pelos espíritos de luz
E nós temos como plano
Que assumimos antes de nascer
Prosseguir por muitos anos
Aprendendo e aprender (juventude)



07

evangelização

Evangelização é refletir sobre nossas 
ações e buscar soluções para nossos 
problemas do dia-a-dia. É pensar sobre 
a nossa realidade e o que podemos fa-
zer para mudar a imagem do mundo. É 
trabalhar em grupo, e aprendermos uns 
com os outros. Esse caminho leva o ho-
mem que busca na verdade a encontrar 
a paz, a fraternidade. Ajuda a construir 
um mundo mais irmão. (juventude)

Evangelização não acontece sem o

verdadeiro exemplo de

Amor que Cristo nos mostrou

Nascer verdadeiramente é

garantir a sabedoria e o desenvolvimento

Espiritual, construindo o caminho para a 

Luz, através da reforma íntima

Humildade, trabalho, amor ao próxi-
mo, unidos pela força da

Oração contribuem para esse despertar 

(juventude)

Conheça os textos sobre a Evangeliza-
ção da Casa na opinião dos pequenos 
frequentadores:

Evangelização - 3/4 anos
“A Casa de andares de Luz” 
“A minha casa é de Luz de fogo” 
“Tem muito amor”

Evangelização - 5/6 anos
“Eu gosto muito desta escola, tem 
muitas brincadeiras. Essa escola é 
muito divertida”

“Eu gosto muito da escola, tem muitos 
colegas para brincar. Eu adoro os cole-
gas, eu adoro vocês”

“Porque é para rezar. Vem para rezar 
para fazer paz”

“Gosto de rezar, fazer amigos, cantar 
e aprender. As crianças se divertem. 
Todos vem aqui para brincar e não 
brigar e rezar para Jesus.”

“Eu gosto de ir na evangelização fazer 
muitos amigos”

Evangelização - 7/8/9 anos
“Quando a gente toma passe a gente 
ganha coisas boas para o dia. Estas 
pessoas que dão estas coisas são os 
espíritos. A Sociedade Espírita Bezerra 
de Menezes é muito legal”

“Evangelização: amor, amizade e paz”

“Evangelização é demais” 

“A evangelização é muito legal”

“Evangelização é uma coisa muito 
legal. A gente aprende a gente brinca, 
mas o que a gente fala muito sobre 
Jesus.”

“Evangelização é a casa de Deus”

“Evangelização é...O Bezerra de  
Menezes é muito legal”

“Aprender um monte de coisas, amor, 
reencarnaçãoe humildade”

Evangelização - 10/11 anos
“Quero luz que guie em toda minha 
vida. Quero muitos amigos que durem 
para todo o sempre. Quero alegria, 
afeto, carinho e muito amor. Eu quero 
ser uma menina que desencarne feliz 
e que vá para um lugar abençoado por 
Deus!”

“Quero estar sempre em contato com 
a natureza. Quero aprender saber mais 
e saber responder as perguntas que 
me fazem e as minhas perguntas. Eu 
quero no meu caminho amor, carinho 
e felicidade. Quero paz, harmonia e 
luz no meu caminho e que Deus me 
guie em toda minha vida”.
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queridos irmãos,
Agradeçam a oportunidade da reencarnação.

Agradeçam a vida a todos os momentos.

Agradeçam as alegrias e as mazelas, por-
que ambas tornam a vida mais bela!

Procurai enquanto estais aqui sempre 
evoluir; sempre vos instruir; irem cons-
truindo sempre sem nunca desistir!

Procurai sempre, onde estais, dar um 
grande abraço, não importa o espaço 
em que vos encontrais, porque daqui 
os nossos corações a vós se entrelaçam 
no grande abraço do Mestre Jesus.

Luz e Paz

Amados.
Esta pequena chama deve estar acesa 
dentro de cada um de nós, principal-
mente naqueles momentos em que 
sentimos as forças fraquejarem entre 
o labor, seja ele físico ou seja o espi-
ritual.

Lembremo-nos do Cristo, do seu modo 
de agir ante às vicissitudes, da sua 
compreensão e do seu amor.

Lembremo-nos, sobretudo, de orar, 

pais gestantes

Psicografias 
Leia as belas mensagens psicografadas em março e abril no Dia do Trabalhador e no ani-
versário de nossa Sociedade

de pedir, de rogar se for preciso mas, 
sobretudo, lembremo-nos de buscar a 
reforma interior tão sutil e tão refaze-
dora.

Irmãos trabalhadores, ante às dúvidas 
ou ante às dificuldades, lembrai-vos 
que estamos e estaremos junto de cada 
um de vós e, toda vez que tomardes 
uma decisão de abandonar uma tarefa 
cristã no seio da seara, lembrai-vos de 
orar e sobretudo, dialogar com vossos 
dirigentes e juntos buscarem a solução 
ou o caminho para a solução.

Estamos todos em um mesmo “círcu-
lo social”, um mesmo barco ou numa 
mesma atividade e, ajudando-nos uns 
aos outros, estaremos dando ênfase ao 
grande mandamento.

“Espíritos, amai-vos.”

Amigo Espiritual

PSICOgrAfIA DE 12/04/2008 – 91 ANOS 
DA SBEBM

Amados!
A Pátria do Evangelho, bem como todo 
o orbe terrestre, necessita de prece. 
Cada vez mais é mister que se irradie 

pensamentos de renovação e fé.

Aos espíritos encarnados, almas em 
exercício na esfera terrestre, cumpre 
aproveitar o momento. Estão próximos 
a seus afins, bem como a desafetos, 
para que com a compreensão da sua 
capacidade de transformar-se possam 
desenvolver as atitudes de amor, paz, 
tranqüilidade e fé. Não olheis a imper-
feição do próximo e sim o que podeis 
melhorar.

O efetivo exercício do amor que Jesus 
ensinou: “Amai a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mesmo” 
começa na família.

O fortalecimento dos laços familiares, 
o respeito, a dedicação, o sacrifício em 
prol desta harmonização, possibilitará o 
retorno à pátria espiritual com a alegria 
do dever cumprido, com a consciência 
de ter vencido as próprias mazelas fru-
tos do orgulho e do egoísmo.

É preciso que estas chagas sejam eli-
minadas.

O caminho é a caridade, a fé, a fraterni-
dade e dedicação ao próximo.

Sigam na Luz e na Paz! Fé! Sempre!

você quer ser pai ou mãe?
SEJA BEM-VINDO!

Sinta-se à vontade para conhecer o 
grupo de Apoio aos Pais Gestantes que 
tem o objetivo de preparar os jovens e 
nem tão jovens casais à exercerem a 
maternidade e a paternidade responsá-
vel, vencendo os desafios educacionais 
familiares do terceiro milênio.

O atendimento é destinado aos casais 
que desejam preparar-se para uma vida 
saudável e próspera nos relacionamen-
tos familiares; aos casais grávidos, em 

qualquer fase da gestação e aos casais 
não grávidos por quaisquer razões, im-
possibilidade física, psicoemocional 
ou outras; aos familiares que querem 
servir de elo entre o casal grávido ou 
não, que não pode comparecer ao aten-
dimento.

É um trabalho aberto ao público, inde-
pendente de raça, cor ou religião.

Onde quer que você esteja, neste mo-
mento, irmão, sinta-se motivado a par-
tilhar a responsabilidade da educação 
da geração que comandará os destinos 

da família brasileira, nos parâmetros 
das novas exigências posturais, frente 
aos desafios sociais. Venha fortelecer 
suas qualidades para exercer a missão 
de pais.

Aguardamos você para uma visita ao 
Setor de Apoio aos Pais Gestantes, às 
terças-feiras ou quintas-feiras das 20h 
às 21h30, na sala 205 desta Socieda-
de.

O Departamento de Atendimento e a 
Coordenação deste setor agradecem.

psicografias


