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Atualmente, parece que falar em si-
lêncio é algo estranho, pois vivemos 
envoltos de sons, conversas, ruídos, 
equipamentos, manifestações dos 
mais variados tipos, sinalizando que 
há movimento intenso ao nosso redor 
e dentro de nós mesmos através de 
nossos pensamentos.

Ficamos tão acostumados com isso 
que, muitas vezes, surpreendemo-nos 
com o silêncio e até ficamos incomo-
dados com ele. Parece ser um vazio, 
uma solidão.

O silêncio é uma expressão não-verbal 
das pessoas que nos comunica, muitas 
vezes, muito mais do que as palavras. 

O silêncio faz bem e é necessário. Ele 
tranqüiliza nossa mente, influencian-
do em nossa atenção, concentração e 
bem-estar.

É bom ouvirmos o próprio silêncio. Ou-
virmos os nossos pensamentos, agu-
çarmos os nossos outros sentidos, o 
olhar, o sentir, o refletir e por que não 

dizer o encontrar com nós mesmos.

Dentro de nossa Sociedade, onde há 
inúmeras pessoas que participam, se-
jam freqüentadores ou trabalhadores, o 
som é inevitável, as conversas amigas, 
os esclarecimentos, o trabalho. Mas é 
necessário lembrarmos da importância 
do silêncio e primarmos para que ele 
se efetue porque nesta Casa, como em 
qualquer outro refúgio que buscamos 
para amparo e auxílio mútuo, preci-
samos serenar a fim de percebermos 
nossas necessidades ou daqueles que 
aqui chegam solicitando ajuda, como 
também os benefícios que a espiritua-
lidade nos proporciona seja nos aten-
dimentos, seja nas palestras, seja na 
simples espera de um trabalho, onde 
com certeza já somos sensibilizados e 
preparados, tal qual uma enfermaria. 

Se nos mantivermos no turbilhão do 
cotidiano, da postura rotineira, dos 
pensamentos rodopiantes, não cap-
tamos a profundidade e a sutileza do 

A Importância do Silêncio
“Estimula a conversação edificante e quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio 
discreto, propiciatório a reflexões salutares.” Joanna de Ângelis | Celeiro de Bençãos

auxílio estendido, perdendo excelen-
tes oportunidades de descobertas e 
aprendizados.

Silenciar é ouvir a si mesmo. É ter 
consciência da onde estamos e por 
que estamos. É ter consciência que 
a atmosfera ao nosso redor é influen-
ciada por nossos pensamentos e atitu-
des, refletindo significativamente nos 
trabalhos que se realizam.

Portanto, nós que fazemos parte dessa 
Casa devemos contribuir para sua har-
monia e bem-estar coletiva, fiquemos 
atentos ao que pronunciamos e como 
pronunciamos.

:: BAZAR
Participe do Bazar! Anote a progra-
mação dos meses julho e agosto:
Julho
Sábados - 05 e 19 | Quartas - 9 e 23
Agosto
Sábados - 16 e 30 | Quartas - 6 e 20 
 
:: OFICINA DE LEITURA E ESCRITA
Você, que deseja ler, escrever e in-
terpretar textos, venha conhecer a 

Oficina de Leitura e Escrita (Alfabeti-
zação), 
Data: Terças-feiras das 14h às 17h
Local: sala 305.

:: CORAL
Venha participar do CORAL!
Educação Musical; Música e Espiritis-
mo; Expressão cênica e corporal.

INSCRIçõES COm VAGAS LImITADAS
Dia 26/07, das 15h às 16h30, no Audi-
tório II do Prédio 667.

Não há teste de seleção.
Ensaios: Sábados das 15h às 16h30.

:: DOAçõES
Solicitamos doações para o Bazar: ves-
tuário (masc., fem. e infantil), cama, 
mesa e banho, utensílios domésticos, 
eletrônicos, calçados, quadros, bijute-
rias, cds e outros.

Locais de entrega: Vídeo-biblioteca e 
Secretaria

cultural
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Você também pode consultar a lista 
com os temas e livros das palestras, 
no mural que fica na recepção de nos-
sa Casa. Os livros estão a disposição 
na Video-biblioteca e na Livraria.

1o tema do mês de Julho: 
Bem-aventurados os brandos e pacíficos.  
(Capítulo IX da obra “O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo” de Allan Kardec)

:: 7 a 12 de julho
A virtude da paciência
• Capítulo IX da obra “O Evangelho Se-

Palestras de Julho
Conheça os temas das palestras do mês de julho.

gundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Jesus no lar - Chico Xavier

:: 14 a 19 de julho
A observância às Leis de Deus - A 
Obediência
• Capítulo IX da obra “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• Renúncia - Chico Xavier

2o tema do mês de Julho: 
Bem-aventurados os que são misericor-
diosos. (Capítulo X da obra “O Evan-

gelho Segundo o Espiritismo” de Allan 
Kardec)
:: 21 a 26 de julho
Perdão
• Capítulo X da obra “O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• O valor terapêutico do perdão - 
Francisco Cajazeira

:: 28 de julho a 2 de agosto
Reconciliação com adversários

• Capítulo X da obra “O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo” - Allan Kardec 
• A imensidão dos sentidos - Hammed

palestras

Doações

doações

Nossa Casa mantém suas atividades 
beneficentes e de manutenção através 
das doações que, generosamente, vêm 
dos sócios, freqüentadores, trabalha-
dores da Sociedade e da comunidade. 
Cada doação tem um local, um trata-
mento e um destino específico. Para 
facilitar, repassamos algumas informa-
ções que podem auxiliar quando você 
quiser colaborar:

ASSISTêNCIA SOCIAL
Entregue suas doações no prédio 667 
(em frente à Sociedade). 
As roupas e os alimentos são separa-
dos, catalogados e contabilizados para 
serem enviados a mais de 20 entidades 
que, mensalmente, são beneficiadas. 
Algumas roupas e bichinhos de pelúcia 
são lavados, bonecas recebem roupas 
novas, tudo feito com muito carinho 
por voluntários. Também recebemos 

Um gesto de amor que, com boa vontade e organização, traz alegria ao cora-
ção que dá e ao que recebe. Participe conosco desta proposta!

fechada, deixe sua colaboração na Se-
cretaria informando que é para o bazar.
É importante salientar que é respeita-
da a vontade de quem doa: o que entra 
para a Assistência Social é destinado 
às entidades carentes, artigos doados 
para o Bazar são vendidos para auxiliar 
na manutenção da Casa e as obras as-
sistenciais.

ACERVO ESPíRITA
Livros, fitas e DVD´s espíritas tam-
bém podem ser doados ao acervo da  
Videobiblioteca, bastando, para isso, 
entregá-los aos voluntários do Setor.

OUTRAS DOAçõES
Aparelhos eletrônicos (TVs, computa-
dores, som, etc.), assim como móveis 
que possam ser utilizados pela Socie-
dade são encaminhados ao Setor de 
Patrimônio. Dirija-se à Secretaria.

tecidos, que são transformados em 
roupas pelas mãos de dedicadas cos-
tureiras que, além da confecção, fazem 
o conserto das peças que precisam de 
reparos.

GRUPO DE TRICOT
Na entrada da Sociedade há uma caixa 
para arrecadação de lã. 
Semanalmente, um grupo de volun-
tárias reúne-se para tricotar, confec-
cionando enxovais para aqueles que 
reencarnam em condições financeiras 
menos favoráveis. Também fazem parte 
desses enxovais outros artigos infantis, 
como fraldas, sabonetes, mamadeiras. 
Tudo é bem vindo e preparado com 
muito amor para os bebês que estão 
chegando.

BAZAR AmOR PERFEITO
Doações na Videobiblioteca, caso esteja 
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Antônio Gonçalves da Silva, mais co-
nhecido por Batuíra, nasceu em 19 
de março de 1839, em Portugal, na 
freguesia de Águas Santas. Filho de 
humildes camponeses, tendo apenas 
completado a instrução primária. Fa-
leceu a 22 de janeiro de 1909 em 
São Paulo. 

Chegou ao Brasil, com aproximada-
mente 11 anos, aportando na Guana-
bara (Rio de Janeiro) a 3 de janeiro de 
1850, e lá viveu por três anos. Após 
esse período mudou para Campinas 
para trabalhar na lavoura e em segui-
da se transferiu definitivamente para 
capital paulista. 

Muito ativo, trabalhou como vendedor 
de jornais, sempre correndo de um 
lado para o outro, originando o ape-
lido (Batuíra) nome que o povo dava 
à narceja, ave pernalta, muito ligei-
ra, de vôo rápido. Com as economias 
que reuniu e com o auxílio de amigos, 
montou um teatrinho nos fundos de 
uma taverna, onde deu oportunidade 
a vários atores amadores, e ele mes-
mo também atuou. Empreendedor, 
teve uma fábrica de charutos que lhe 
rendeu dinheiro para comprar lotes de 
terrenos na Rua Lavapés. 

Com a primeira esposa, Brandina Ma-
ria de Jesus teve um filho, Joaquim 

autor espír i ta

Antônio Gonçalves da Silva Batuíra
Gonçalves Batuíra, que morreu já 
adulto. Sua segunda esposa, Maria 
das Dores Coutinho e Silva, deu-lhe 
um filho, que faleceu com 12 anos de 
idade. Foi a dor da perda que levou 
Batuíra para a Doutrina Espírita.

Iniciou-se Batuíra com tamanha ativi-
dade dentro dos arraiais espiritistas, 
que em pouquíssimo tempo ele se 
postava a frente de quaisquer realiza-
ções de vulto: 

• Abrigou escravos foragidos, traba-
lhando a favor da Campanha Abolicio-
nista. Sua casa era uma mistura de 
hospital (tratados com homeopatia), 
farmácia, albergue, escola e asilo; re-
colhia os necessitados e ajudava-os a 
superar suas dificuldades; Sua ativi-
dade na área da saúde era um exem-
plo, Dr. Bezerra de Menezes chegou a 
chamá-lo de “o médico dos pobres”.

• Em 6 de abril de 1890 reativou o 
Grupo Espírita Verdade e Luz, depois, 
passou a publicar o jornal Verdade e 
Luz.

• Batuíra era médium curador e con-
ta-se às centenas as curas espirituais 
e físicas realizadas por meio de água 
efluviada ou de passes magnéticos.

• Criou grupos espíritas em São Pau-
lo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, 

além da Livraria e Editora Espírita, 
na qual trabalhou como impressor e 
tipógrafo.

Carregando sobre os ombros muitas 
responsabilidades, não sentiu, tão 
preso se achava ao cumprimento de 
seus deveres, que suas forças vitais 
se esgotavam rapidamente. Aos 70 
anos, súbita enfermidade assalta-lhe 
o corpo e às dezesseis horas de 22 de 
janeiro de 1909 desencarna. 

A revista “O Reformador” , entre ou-
tras coisas, declarou: “Sua desencar-
nação representa uma perda sensível 
para o Espiritismo, de que se consti-
tuíra uma tradição viva, sobretudo no 
que tem de excelente a nossa Doutri-
na – a prática do bem”. 

Foram publicados os seguintes livros:

1. Mais Luz – Francisco Cândido  
Xavier pelo Espírito Batuíra

2. Conviver e Melhorar – Francisco 
do Espírito Santo Neto pelos espíritos 
Batuíra e Lourdes Catherine

3. Aprendendo a Amar - Adeilson S. 
Salles pelo Espírito Batuíra 

4. O diabo e a Igreja - Eduardo  
Carvalho Monteiro pelo Espírito  
Batuíra

Ciclo de Palestras
ciclo de palestras

De maio a novembro deste ano, reali-
za-se o Ciclo de Palestras Evolução Es-
piritual e Transição Planetária, com o 
objetivo de refletirmos sobre a relação 
evolução espiritual e transição plane-
tária e incentivar para o cuidado nos 
aspectos físico, psíquico, emocional e 
espiritual dos seres e do planeta como 
um todo.

As palestras ocorrem uma a cada mês, 
confira as próximas já agendadas:

:: 12 de Julho
Evolução Espiritual (Parte 1)
Osmarino Oliveira

:: 16 de Agosto 
Evolução Espiritual (Parte 2)
Osmarino Oliveira

:: 13 de Setembro
Produção do Pensamento e Evolução da 
Consciência Humana - Gerson Rocha

:: 11 de Outubro
Laboratório de Sentimentos como Força 
Geradora de Saúde - Maristela Winkler

:: 08 de Novembro
Painel - A transição Planetária e a Dou-
trina Espírita no Século XXI; Comissão 
Organizadora e Palestrantes

educação mediúnica

Encontros preparatórios para 
a Educação mediúnica 2009

As inscrições para os ENCONTROS PREPA-
RATóRIOS 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.

DATA: 23/07/2008

HORÁRIO: das 17h às 20h

LOCAL: Sala 204
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evangelho no lar

04

Caixeiros Viajantes - Rua Dona Laura, 646
Animação: Show Musical Caravelle
Cardápio: Buffet Jantar Americano

06 de setembro | sábado | 20h

R$30,00

Haverá sorteio de prêmios, entre eles, hospedagem nos hotéis 
Laje de Pedra, Serrano e outros.

Evangelho no Lar
A proposta deste trabalho em Nos-

sa Casa consiste numa reunião com 

grupos de pessoas interessadas em 

aprender a prática do Evangelho no lar. 

São encaminhadas por orientação ou 

simplesmente movidas pelo interesse 

em reforçar e esclarecer pontos desta 

prática essencial à saúde espiritual de 

nossos lares.

As reuniões são dirigidas por facilita-

dores que explanarão a importância e 

no que consiste o Evangelho no Lar, 

orientando passo a passo sua vivência, 

bem como, pontuando o amparo a que 

se destina frente as várias dificuldades 

materiais e espirituais que estamos 

sujeitos, reforçando a manutenção da 

vigilância e da oração nos lares.

O participante freqüenta até três encon-

tros onde terá oportunidade de abordar 

várias situações e dúvidas pertinentes a 

nova prática da oração em sua casa. Ao 

final de cada encontro será vivenciado 

o Evangelho na prática com os partici-

pantes, possibilitando serem envolvidos 

nesta corrente de luz sensibilizando-os 

para os seus beneficios. 

Quando acontece esta atividade?

• Segundas, quartas e sextas-feiras

das 13h30 às 14h30 - Auditório 1

• Terças, quintas e sábados 

das 18h30 às 19h30 - Auditório 1

• Quartas-feiras 

das 8h45 às 9h45 - sala 308

Todas as reuniões antecedem preces 

e irradiações e palestras para que os 

frequentadores possam participar das 

mesmas já harmonizados e mais prepa-

rados para um melhor aproveitamento 

destas atividades de Nossa Casa.

Lembramos que

”Tudo o que o homem possa 
realizar de mais sublime,não 
se compara ao ato de orar. 
Um raio de sol divino, luz em 
nossa alma, despontando a 
esperança”.

Todos são Bem-Vindos!

SETOR ASSUNTOS DA FAMÍLIA.

Sub-Setor: EVANGELHO NO LAR

É hora de confraternização com nossos irmãos de 
caminhada da Sociedade Bezerra de Menezes. 
Participe você também!
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A Sociedade Beneficente Espírita Be-
zerra de Menezes, inspirada em seu 
patrono, oferece mais esta tarefa de 
consolo, conforto e principalmente de 
refazimento para nossos irmãos, na 
busca de restabelecer o bem estar e o 
bem viver, através das lições deixadas 
pelo Mestre Jesus, sob a ótica da Dou-
trina Espírita, que nos fala:

Sempre há tempo e mo-
mento para oportunizarmos 
a reforma íntima. Que as 
limitações da caminhada, 
transformem-se na grande 
alavanca do nosso resgate, 
oportunizando a cada pes-
soa refazer sua jornada na 
direção da casa do PAI.

Este grupo pertence ao Departamento 
de Atendimentos, e ocorre na casa às 
segundas-feiras das 18h45 às 19h45 
na sala 112, com objetivo de ofere-
cer as pessoas portadoras de doenças 
crônicas (câncer, soropositivas-AIDS, 
diabetes etc...) uma oportunidade de 
expressar-se neste seu momento tão 
sensível, em relação a si próprio, e o 
seu convívio com familiares, profissio-
nal e o social.

rápidas

Grupo de apoio 
espiritual para 
pessoas com  
situações crônicas

Estudo da Doutrina Espírita
Informações para CIEDE e ESDE - 2o semestre/2008

CIEDE - Ciclo Introdutório ao Estudo da Doutrina Espírita
(pré-requisito para freqüentar o ESDE) 
Atenção: faça sua inscrição conforme o horário escolhido para o curso.

Datas para inscrição:
Segundas à noite ........................ 04/08/08 - 15h às 20h30 - no Auditório 2
Quartas à tarde ........................... 06/08/08 - 15h às 18h30 - no Auditório 2 
Sábados de manhã ..........................09/08/08 - 08h às 11h30 - Auditório 1
*É possível fazer inscrição com o curso em andamento nos 3 horários até a 
10a aula, se houver vagas.

Horário, duração do curso e local dos encontros: 
Segundas à noite ...........19h30 às 21h - 11/08 até 27/10/08 no Auditório 2
Quartas à tarde ..............16h30 às 18h - 13/08 até 29/10/08 no Auditório 2
Sábados de manhã  ......... 09h30 às 11h - 16/08 até 01/11/08 - Auditório 1

ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Inscrições no grupo 1 e reingresso na Sala 310.
Atenção: faça sua inscrição conforme o horário escolhido para o curso.

Datas para inscrição
Segundas à tarde ..............................................21/07/08 - das 15h às 17h
Segundas à noite (1o horário) .....................21/07/08 - das 18h30 às 20h30 
Segundas à noite (2o horário) .............................21/07/08 - das 19h às 21h 
Quartas à tarde .................................................23/07/08 - das 15h às 17h
Sábados de manhã .............................................26/07/08 - das 9h às 11h

Data e horários de início dos estudos: 
Segundas à tarde ......................................28/07/08 - das 16h30 às 17h45
Segundas à noite (1o horário) .........................28/07/08 - das 18h50 às 20h
Segundas à noite (2o horário) .....................28/07/08 - das 20h20 às 21h30
Quartas à tarde .........................................30/07/08 - das 16h30 às 17h45
Sábados de manhã .....................................02/08/2008 - das 9h30 às 11h

Familiares poderão efetuar inscrição para o CIEDE e o ESDE no lugar do candi-
dato, entretanto, deverão apresentar-se no horário e dia de inscrição respectivo 
ao do grupo escolhido, trazendo documento original seu e do candidato, núme-
ro de sócio do candidato (apenas para ESDE) e uma autorização assinada pelo 
candidato, mencionando o nome completo do familiar que fará a matrícula.

estudo da doutr ina

A coordenação da recepção agradece 
a todos que participaram do 3º Curso 
da Recepção de 2008, aos painelistas 
Lorenzo, Sônia, Cris, Ione, Gilnei, Nara 
e a Sara, a presença dos participantes 
que foi fundamental para este curso, 
e claro, à equipe espiritual que nos 
acompanha sempre.

Curso da Recepção
 Neste curso tivemos duas novidades e 
que com certeza fará parte no próximo 
curso; a visita na Assistência Social 
que foi emocionante para todos, e nos 
quatro encontros arrecadamos 63kg de 
alimentos não-perecíveis. Com certeza 
um sucesso!

curso da recepção
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60 anos da Evangelização

TARDE JUVENIL

No dia 8 de Junho foi realizada a Tar-
de Juvenil, evento promovido pela  
FERGS (Federação Espírita do Rio 
Grande do Sul), que reuniu as Juven-
tudes de Evangelização das Turmas de 
12 a 21 anos. Participaram desse en-
contro, os Jovens e os Evangelizadores 
de Juventude do Bezerra de Menezes. 
Nessa atividade, foram oferecidas as 
seguintes oficinas: O Jovem e a Divul-
gação da Doutrina, O Jovem e a Evan-
gelização, O Jovem e a Arte Espírita e 
O Jovem e o Centro Espírita, onde cada 
grupo debateu o seu respectivo tema 
e o apresentou ao grande grupo. Além 
disso, ocorreu uma palestra direcio-
nada à Juventude e, um momento de 
trocas de experiências entre os Evan-
gelizadores. 

Veja os depoimentos de participantes 
da Tarde Juvenil:

O encontro juvenil dos Centros Espí-
ritas foi uma grande oportunidade de 
entrar em contato com outros jovens 
espíritas, trocar opiniões, conhecimen-
tos, ver como funcionam outros Centros 
Espíritas (organização, atividades) e fa-
zer amizades.
As oficinas realizadas, cada qual com 
seu assunto, visam o aprimoramento do 
conhecimento sobre o Espiritismo, que 
deve ser continuamente estudado, bem 
como oportuniza aos evangelizandos a 
dialogarem, fazerem arte (teatro, músi-
ca,...) como forma de evangelização.
Evangelizanda Juventude

19 de Julho (sábado) das 14h às 16h
20 de Julho (domingo) das 9h30 às 11h30
Música, Teatro e muitas outras atrações!

Venha comemorar
 conosco!

A Tarde Juvenil foi bem interessante, já que essa proposta de 
integração entre diferentes Centros Espíritas é muito positiva. 
Foram realizadas diferentes atividades ao longo do encontro que 
tinha em “O jovem e o movimento espírita” o tema central, como 
distribuição em grupos através de oficinas (cada grupo com uma 
oficina que continha um determinado assunto a ser trabalhado), 
música, teatro...
Houve uma boa troca de conhecimentos e o encontro valeu a 
pena!
Evangelizando Juventude
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Nossa Casa leva 

o nome de Be-

zerra de Mene-

zes porque ele 

foi uma pessoa 

muito importante 

para o espiritismo.  

Seu nome comple-

to é Adolfo Bezerra 

de Menezes Caval-

canti, nasceu no 

Ceará no dia 29 de agosto de 1831. Formou-se em 

1856 como médico no Rio de Janeiro.

Falando um pouco mais sobre Bezerra...aos seus 18 

anos de idade, em plena mocidade física e espiritual, 

a filha de Bezerra de Menezes desencarna.

Nas indas e vindas do trabalho de bonde, Bezerra de 

Menezes teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíri-

tos que um amigo havia lhe presenteado.

Ao conhecer o Espiritismo, logo começou a divulgar 

a Doutrina e em 1889 tornou-se presidente da FEB 

(Federação Espírita Brasileira), foi presidente nova-

mente em 1895 e permaneceu até seu desencarne, 

em 11 de abril de 1900 devido a um Acidente Vas-

cular Cerebral.

Bezerra de Menezes realiza seu trabalho na Pátria Es-

piritual há 108 anos!

Obrigado! (turma de 10 e 11 anos)

evangelização

Como Evangelizadora e mãe acredito 
no poder e no incentivo a estas “Tar-
des Juvenis”. É uma tarefa que não 
necessita de grandes investimentos, 
mas exige disciplina, carinho, cuidado, 
disposição e amor pela tarefa. 
Nós espíritas e Evangelizadores ainda 
precisamos ter mais fé na nossa tare-
fa e nesse papel que desempenhamos, 
porque quando participamos e vemos 
tantos jovens reunidos percebemos a 
importância do nosso papel como ami-
go, Evangelizador e “mãe” orientado-
ra.
Nessa tarde, foi gratificante estar ali, 
pois vi os jovens conversando, partici-
pando das oficinas, tendo cuidado na 
colocação dos temas e demonstrando a 
intenção de continuar atuantes na Dou-
trina Espírita.
Para mim, esse domingo foi muito bom, 
só percebi a chuva e o frio de manhã 
cedo, já que no decorrer do dia nem 
senti o tempo passar. É sempre mui-
to bom participarmos e encontrarmos 
outros Evangelizadores que nos abra-
çam e agradecem por estarmos ali no-
vamente. Enfim, todos se incentivam, 
a fim de que a Doutrina Espírita e a 
Evangelização façam parte da vida dos 
nossos jovens. Abraços
Evangelizadora Juventude 

Agosto mês de aniversário de

Bezerra
de Menezes
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Eu te dou todo o amor que habita em 
mim!

Espalha este amor sobre a superfície 
arada pelo sofrimento que prepara o 
campo para a semeadura.

Divide com o teu próximo a códea de 
pão que te chegou às mãos!

Recolhe com o teu silêncio ameno a 
palavra rude de quem fala sem pensar!

Abraça com carinho o irmão caído no 
caminho, ferido pelos espinhos da 
sebe!

Ora, e ora com benevolência, por todo 
aquele que não possui a graça de amar 
a Deus!

Faz fluir, do âmago de teu ser, a bene-
volência e a devoção com que o Mestre 
querido te ensinou com seu exemplo 
magnífico.

E por fim, fecha teus olhos para o mal, 
mas abre-os para o bem!

Um amigo da Espiritualidade Maior

IRmãOS QUERIDOS!
Entre um abraço e um sorriso, carrega-
mos o pesado fardo de nossas imper-
feições.

Mas, se nos abraçarmos uns com os ou-
tros, unindo nossas forças, poderemos 
transportar uma montanha ...

Sejamos, pois, amigos, fraternos, soli-
dários, uns com os outros, estimulando 
a coragem, amparando a todos em suas 
limitações, estimulando-os ao progres-
so próprio e coletivo.

Jesus exemplificou-nos o AMOR, carre-
gando sobre seus ombros a pesada cruz 
de nossas imperfeições e oferecendo a 
própria vida, mas nos abriu as portas 
da Esperança que nos conduzirá ao 
Reino dos Céus, pela prática do amor 
incondicional, consolando, esclarecen-
do, perdoando, e orando por todos os 
nossos queridos irmãos que ainda não 
renasceram para a LUZ!

Não esqueçamos, queridos irmãos, que 

Psicografias 
Leia as belas mensagens psicografadas em abril e maio no Dia do Trabalhador.

em tudo que nos rodeia, reflete-se a 
imagem de Deus!

Se queres, pois, amar à Deus, ama teu 
semelhante!

LUZ E PAZ!

Um amigo de ontem, de hoje e para 
sempre.

Querido irmão, amigo de ontem e 
hoje.
Aproximo-me de ti para te dizer o quan-
to te quero bem e és importante para o 
Universo e acima de tudo para Deus.

Não esmoreças no caminho.

Ame sem perda de tempo, chore se 
assim achares conveniente, mas abra 
teus olhos espirituais e veja a luz do 
coração do Mestre Jesus que envolve o 
teu coraçãozinho repleto de dor.

Confia no amparo divino, confia em teu 
potencial e assim descortinarás o cami-
nho que deves seguir.

Luz e Paz

Teu amigo que muito te ama

AmIGO QUERIDO
Percebo um certo desencanto fazendo 
morada em teu coração.

A caminhada te parece árdua? O fardo 
te pesa sobre os ombros cansados?

Ah! Amado amigo, como poderei te re-
cordar do compromisso assumido, dos 
desafios aceitos por ti e que hoje te fo-
gem da lembrança?

Medita profundamente e sentirás o 
quanto recebeste de subsídio para 
cumprir tuas responsabilidades.

Estou contigo, te esforça por renovar a 
esperança e retomar a rota.

És beneficiado diariamente com recur-
sos valiosos: coragem, proteção, inspi-
ração.

Siga firme, amigo querido! Verás que 
valeu a pena!

IDÉIAS E IDEAIS
Reflete, amados irmãos, no verdadeiro 
sentido dessas duas palavras.

Compreendendo o significado de cada 
uma, podereis entender melhor a cami-
nhada que fazeis nesta Seara.

Não duvideis jamais do ideal de teu 
companheiro de tarefa. A intenção in-
dividual é trabalhar por um objetivo de 
crescimento, de aprendizado, de doa-
ção. O ideal do irmão que está contigo 
é o mesmo que carregas no coração.

O que os diferencia são as idéias.

Idéias são formadas, construídas, a 
partir de experiências, vivências, tes-
temunhos e observações. E isso os faz 
diferentes. Suas idéias são diferentes.

Mas, atentem amados filhos, as idéias 
diferentes, divergentes, embora apa-
rentemente incompatíveis, constroem 
um grande mosaico chamado IDEAL.

Ideal de servir, consolar, aprender e 
amar verdadeiramente.

Reflitam profundamente : uma idéia di-
ferente pode ser peça fundamental na 
construção de um grande ideal!

CAROS AmIGOS
Hoje aqui estamos reunidos em nome 
de Jesus, nesta assembléia.

Vivenciarmos a lição sublime do Mestre 
Jesus é sempre um desafio e um senti-
do maior para todos nós.

Caridade, sublime palavra, que nos ele-
va até os céus.

Caridade, quando podemos estender as 
nossas mãos a um necessitado, o olhar 
para alguém que sofre, um olhar amo-
roso, uma palavra fraterna, a quem pre-
cisa de um consolo ou um conselho.

Caridade, palavra sublime que eleva e 
que nos faz melhores e mais felizes.

Um amigo da casa

psicografias


