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José Raul Teixeira nasceu em Niterói, 
RJ, a sete de outubro de 1949, sendo o 
sexto e último filho de Raul dos Santos 
Teixeira e Benedicta Maria Conceição 
Teixeira.

É educador brasileiro que se notabilizou 
entre os espíritas como médium e expo-
sitor da doutrina espírita.

Licenciado em Física pela Universidade 
Federal Fluminense, Doutor em Educa-
ção pela UNESP – Universidade Estadu-
al Paulista – e professor na supra citada 
Universidade Federal Fluminense, nosso 
visitante-expositor José Raul Teixeira é 
sobejamente conhecido do movimento 
espírita nacional e internacional.

Desde criança, convivia com manifesta-
ções mediúnicas: via pessoas entrando, 
outras atravessando paredes ou descen-
do do telhado. Após a desencarnação de 
sua mãe, passou a viver com sua madri-
nha e os fenômenos continuaram mais 
fortes.

Raul Teixeira
A chegada à Doutrina Espírita deu-se 
na adolescência, aos 17 anos, através 
de um amigo: José Luiz Vilaça que fazia 
parte do grupo de jovens do Grupo Espí-
rita Leôncio de Albuquerque, RJ. Época 
esta considerada importantíssima, pois 
com as atividades espíritas, foi convida-
do a trabalhar como evangelizador. Isso  
fez com que Raul Teixeira descobrisse 
a sua vocação e escolhesse a profissão 
de ensinar, tornando-se um professor de 
Física.

Já esteve em todos os estados do Brasil 
e visitou 37 países em atividades de di-
vulgação da Doutrina Espírita. É um dos 
mais requisitados oradores espíritas no 
Brasil e exterior.

Seu verbo fácil e lúcido é garantia de 
impecável transmissão dos postulados 
doutrinários do Espiritismo desde o tor-
neio de oratória de setembro de 1972, 
em que foi inscrito por sua orientadora 
de mocidade no Grupo Leôncio de Al-
buquerque no qual foi considerado o 
“mais estável”, o que seria o equivalen-
te ao primeiro lugar recebendo um livro 
de Joanna de Ângelis, com a assinatura 
de todos os presentes.

No início dos anos 80, junto com co-
legas espíritas fundou a Sociedade Es-
pírita Fraternidade, Niterói-RJ, e lidera 
igualmente um trabalho assistencial a 
crianças socialmente carentes e seus 
familiares da região, através do depar-
tamento social – Remanso Fraterno que 

desenvolve aquela atividade, e a Editora 
Fráter, que edita seus livros.

Tem mais de duas dezenas de livros 
publicados, ditados por diversos espíri-
tos, sendo três deles já traduzidos para 
o espanhol, inglês e italiano; e um em 
parceria com Divaldo Pereira Franco. Os 
direitos autorais de seus livros perten-
cem à obra social Remanso Fraterno.

BiBliogRafia
• A Carta Magna da Paz
• Ante o vigor do Espiritismo
• Cântico da Juventude
• Cintilação das Estrelas
• Correnteza de Luz
• Desafios da Mediunidade
• Desafios da Vida Familiar 
• Desafios da Educação
• Diretrizes de Segurança (em  

parceria com Divaldo Pereira Franco)
• É Melhor ser Amigo (infantil)
• Educação e Vivências
• Em Serviço Mediúnico
• Exaltação ao Brasil – poesias
• Justiça e Amor
• Não Vale a Pena Mentir (infantil)
• No Rumo da Sublime Estrela
• Nos Passos da Vida Terrestre
• Para uma Vida Melhor na Terra
• Para Uso Diário
• Quem é o Cristo?
• Revelações da Luz
• Rosângela
• Vereda Familiar 
• Vida e Mensagem 
• Vozes do Infinito, entre outros.

No próximo dia 17 de maio, nossa Sociedade estará promovendo um seminário com Raul Teixeira.  
Conheça um pouco mais sobre a vida e obra deste que é um dos maiores oradores espíritas da 
atualidade, além de um grande médium com muitos livros publicados.

Seminário: “o sentido da vida familiar”
Quando? 17 de maio - das 15h às 19h
Onde? Caixeiros Viajantes - R. Dona Laura 646
Ingressos R$20,00 à venda na Sociedade
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aniversário da casa

92 anos de história
Sociedade Bezerra de Menezes

Em 16 de abril, completamos 92 anos 

de atividade junto à espiritualidade. Ex-

periência vivida por poucas instituições 

religiosas, considerando não só tempo, 

mas a diversidade de trabalhos estendi-

dos ao público. 

A Sociedade Bezerra de Menezes se 

tornou gradativamente um referencial 

para estudo e formação de trabalhado-

res, contribuindo com outras Casas e a 

mobilização da FERGS – Federação Es-

pírita do Rio Grande do Sul e da FEB 

– Federação Espírita Brasileira.

Muitas pessoas recorrem a esta Socie-

dade na busca de orientações, atendi-

mentos, palestras, etc. , estejam elas no 

país ou no exterior.

Com isso, cresce cada vez mais a res-

ponsabilidade em ter uma base sólida 

tanto em nível doutrinário – filosofia,  

ciência e religião, como comprometi-

mento dos colaboradores voluntários. 

Muitas vezes, somos pegos pensando 

que a colaboração na Sociedade é para 

o outro, é para o plano espiritual, mas 

quem mais é ajudado somos nós, os pró-

prios colaboradores, pois é nesse exercício de se doar é que vamos nos descobrindo 

e nos aprimorando. Quantas histórias de vida escutamos, quantas orientações são 

dadas, sejam de encarnados e desencarnados, quantas dessas soam como uma dá-

diva de aprendizado ou de alerta para todos nós.

Vibrar para a felicidade do próximo é exercitar a máxima “Amar ao próximo como 

a si mesmo”. E é nela, que nesses 92 anos a Casa Bezerra de Menezes se pauta, 

incentivando que todos que por ela atuem ou freqüentem, multipliquem em sua vida 

diária, tornando uma prática real no cotidiano e na evolução deste planeta.

A COmemOrAçãO

As comemorações dos 92 anos da Sociedade ocorreram no sábado, dia 18 de abril. 

Após o Evangelho no Lar, houve apresentação do coral que contagiou ao público, que 

animado, acompanhou as canções batendo palmas. 

O palestrante Osmarino falou sobre a história da Casa, as sedes por onde passou e 

a contribuição com a comunidade de Porto Alegre em meio a crises de dificuldades. 

O público atento lotou o auditório principal, onde faltaram lugares para acompanhar 

a interessantíssima palestra. 

Houve também uma sessão mediúnica aberta ao público, que emocionou aos pre-

sentes com as belíssimas mensagens nesta data tão especial.

Após as merecidas parabenizações pela comemoração, com direito ao “parabéns 

a você”, o público foi presenteado com belas flores como lembrança de mais um 

aniversário de nossa Sociedade.
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palestras

 mAIO
:: 04 a 09 de maio

Tema da semana: Mães e filhos
• Os Mensageiros 

André Luiz/Francisco Cândido Xavier
• Desafios da Educação 

Camilo/Raul Teixeira

:: 11 a 16 de maio
Tema da semana: o trabalho e a socie-
dade

• Livro dos Espíritos – Allan Kardec 
Parte Terceira – “Leis Morais” – Ca-
pítulo 7 – Lei de Sociedade

:: 18 a 23 de maio
Tema da semana: a busca dos valores 
espirituais

• Educação dos Sentimentos 
Jason de Camargo

Palestras de Maio e Junho de 2009

CIEDE - Ciclo Introdutório de Estudo da Doutrina Espírita

• Dias Gloriosos – Joanna de Ângelis/
Divaldo Pereira Franco

• Fonte Viva 
Emmanuel/Francisco Cândido Xavier

:: 25 a 30 de maio

Tema da semana: Vida e obra de Raul 

Teixeira

 JUNHO 
:: 01 a 06 de junho

Tema da semana: Planeta Terra – res-
ponsabilidade em preservá-lo

• Livro dos Espíritos – Allan Kardec 
Parte Terceira – “Leis Morais” – Capí-
tulo 8 - Lei do Progresso

Obs: Dia Mundial do Meio Ambiente e 

Dia Internacional da Ecologia

:: 08 a 13 de junho

Tema da semana: o amor à vida
• Alerta – Joanna de Ângelis/Divaldo 

Pereira Franco
• Nosso Lar 

André Luiz/Francisco Cândido Xavier
• Evolução para o 3o milênio, educação 

e vivências - Raul Teixeira

:: 15 a 20 de junho
Tema da semana: a família e a evolu-
ção Espiritual

• Nos domínios da mediunidade 
André Luiz/Francisco Cândido Xavier

• Atualidade - Vianna de Carvalho/ 
Divaldo Pereira Franco

:: 22 a 27 de junho

Tema da semana: Vida e obra de fran-
cisco Cândido Xavier

estudo da doutr ina

Em substituição ao antigo Minicurso, o 
CIEDE visa levar aos interessados o co-
nhecimento básico sobre temas funda-
mentais para entendimento da Doutrina 
Espírita. Elucida temas como desen-
carne, perispírito, livre-arbítrio, plano 
espiritual, céu e inferno, mediunidade, 
espírito e corpo, Kardec e suas obras, 
centro espírita e ainda outros.

É composto por 12 encontros que ocor-
rem uma vez por semana, o que leva um 
total de três meses de estudo. Durante 
90 minutos, o tema é exposto através 
de exposição-dialogada, com espaço 
para perguntas e esclarecimentos sobre 
o estudo.

O CIEDE também é pré-requisito para 
quem quiser realizar o Estudo Sistema-
tizado da Doutrina Espírita - ESDE, sal-
vo para quem já tenha feito o minicurso 
anteriormente.

Se o interessado perder o dia da ins-
crição, poderá se inscrever durante a 
vigência do CIEDE, todavia só poderá 

participar do ESDE com 100% de frequência nos encontros do CIEDE. Se houver a 
perda de um encontro, poderá assistir ao mesmo tema em outro dia que corresponda 
ao tema estudado, desde que haja vaga na sala.

Serão aceitas novas inscrições a partir da 1ª aula até a 10ª. As inscrições serão reali-
zadas no local, horário e dia dos estudos, no Auditório 2 – Prédio 667 – É importante 
chegar com antecedência.

No 1º semestre de 2009, o CIEDE teve início dia 30/03 segunda-feira à noite das 
19h30 às 21h; dia 01/04 - quarta à tarde das 16h30 às 18h e 04/04 - sábado 
pela manhã em dois horários das 08h30 às 10h e 10h30 às 12h. Não é permitida 
a entrada em sala após o início da aula com a prece inicial e nem a saída antes do 
horário de encerramento.

Para realizar o CIEDE não é obrigatório ser sócio da nossa Casa. 

O conhecimento é libertador já nos lembrava Kardec, portanto o CIEDE pode também 
ser recomendado como um eficaz tratamento para aqueles que procuram entender 
o porque de certos acontecimentos em suas vidas. Assim oportunizamos ao público 
assistido realizar uma auto-análise, talvez mudando o padrão de comportamento e 

servindo de profilaxia a futuros aprendizados através da dor. Mais informações na 

sala 310, nos horários do Setor do ESDE e CIEDE.

ESDE e CiEDE - Horários da Secretaria - Sala 310

Segunda-feira: 15h às 18h • 18h30 às 21h

Quarta-feira: 15h às 18h

Sábado: 8h às 12h15
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gestão ambientalrápidas

Oficina de leitura e escrita 
A oficina está aberta a todas as pessoas 
de todas as idades, que querem continuar 
seus estudos no desenvolvimento das 
habilidades de ler, interpretar e escrever 
textos. Venha conhecer o trabalho da 
oficina, nas terças-feiras, das 14h às 17h, 
no 3º andar desta Casa, sala 305.

“Espíritas, amai-vos e instruí-vos!”

Curso de formação de 
médium trabalhador “AF” e 
“OME” 
requisitos: Estar cursando nível 3 (N3) 
ou N5 (NT3), ou ainda ter concluído a 
Educação Mediúnica.

Inscrições: 22 de abril a 28 de maio

• 3ª feira - 18h30 às 20h, sala do AF

• 5ª feira - 16h15 às 17h, sala 204

Início do curso: 
• 02 de junho – 3ª feira das 19h30 às 21h 
no Auditório 2

• 04 de junho – 5ª feira das 16h30 às 18h 
no Auditório 2

4º Curso de formação da 
recepção
Convidamos os trabalhadores desta 
Sociedade para participar do curso de 
formação da recepção. 

requisitos: É necessário estar cursando 
o grupo 4 do ESDE ou 2º ano da Escola 
Mediúnica.

Local das inscrições: secretaria

Data: sábado, das 14h às 16h

18/04 - Função Social da SBEBM 
25/04 - Função Espírita da SBEBM 
09/05 - AF / Apoio 
16/05 - Como recepcionar

Obs: A cada encontro solicitamos 1kg de 
alimento não perecível.

Agenda do Bazar
:: mAIO
06/05 - quarta-feira
13/05 - quarta-feira
23/05 - sábado
30/05 - sábado

:: JUNHO
03/06 - quarta-feira
10/06 - quarta-feira
20/06 - sábado
24/06 - quarta-feira

A Hora 
do Planeta
Há algumas edições estamos abordando 

o assunto gestão ambiental, que vem se 

tornando uma grande preocupação para 

governos, organizações e empresas. Como 

não poderia deixar de ser, nossa Sociedade também está cada vez 

mais preocupada com as questões ambientais, das quais todos faze-

mos parte e podemos colaborar com pequenos gestos e atitudes.

Na Sociedade Bezerra de Menezes, foi criado um grupo para discutir 

a gestão ambiental aplicada a Casa, e algumas ações vem sendo 

discutidas e colocadas em prática. Este grupo vem trabalhando para 

deixar nossas dependências mais eficientes na questão de ilumi-

nação, também vem utilizando aparelhos mais econômicos, além 

de buscar usar produtos de limpeza que causem menos impacto 

ambiental. 

Como ato simbólico deste engajamento, a Sociedade participou 

da mobilização coletiva sugerida pela rede WWF, chamada de “A 

Hora do Planeta”, que ocorreu no dia 28 de março. Neste dia, entre 

20h30 e 21h30, milhões de lares e ruas, centenas de monumen-

tos, bairros e cidades ao redor do mundo apagaram suas luzes, em 

um ato simbólico da preocupação com o aquecimento do planeta, 

além dos desmatamentos e queimadas que são as principais fontes 

de emissão dos gases que causam o efeito estufa no Brasil. O ato 

também significa a eficiência no uso dos recursos com inteligência 

e responsabilidade.

Neste dia, nossa Casa participou da Hora do Planeta mantendo 40% 

de suas lâmpadas desligadas.

Está na hora de nos preocuparmos com as questões ambientais que 

envolvem nosso planeta, pequenas atitudes como separar o lixo, 

poupar água e otimizar o uso de aparelhos eletrônicos já são um 

grande passo para diminuir o impacto que causamos. Lembrando 

sempre que somos herdeiros de nós mesmos e que nossos atos pre-

sentes serão refletidos no futuro.

• Confira dicas de como ajudar ao meio ambiente: wwf.org.br

• Saiba o dia da coleta seletiva em seu bairro e outras dicas 

importantes para a conservação de nossa cidade: 

www2.portoalegre.rs.gov.br/dmlu/
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DIFERENTES MOMENTOS DE VIDA

pais gestantes

parte 1

a ViDa EMBRioNÁRia

A vida intra-uterina é um dos períodos 
mais fascinantes da história pessoal de 
cada indivíduo. A partir de uma peque-
na célula desenvolve-se uma forma físi-
ca completa com todas as capacidades 
que a acompanharão em toda a trajetória 
existencial. Esta forma física vem acom-
panhada de uma consciência que traz 
consigo as recordações de suas existên-
cias passadas, embora seja considerado 
normal o ser humano não recordar do pe-
ríodo fetal e nem do nascimento.

No entanto, todas as experiências vividas 
neste período serão expressas, na vida 
adulta, através de atitudes, pensamentos 
ou reações emocionais.

O período fetal está intimamente ligado 
às experiências passadas. Um trauma da 
vida presente não é senão o gatilho ativa-
do da memória da vida anterior.

A forma física, que semana a semana, 
se desenvolve embriologicamente e cres-

ce até o final do período fetal, vai sendo 
ocupada por um princípio consciente que 
tem ciência de seus pensamentos, sua 
individualidade e seu destino, embora o 
cérebro ainda não esteja anatomicamen-
te completo.

A fecundação é um dos fenômenos mais 
extraordinários do segredo da criação. O 
espermatozóide corre apressadamente 
em direção ao óvulo, e ao mesmo tem-
po, proveniente de um outro mundo, uma 
outra dimensão, chega um terceiro perso-
nagem: o espírito, o princípio consciente. 
Os três se unem formando uma unidade 
que poderá se tornar uma vida. 

No momento em que o espermatozóide 
penetra a membrana do óvulo, reúnem-
se as duas forças básicas do Universo: a 
energia feminina e a energia masculina, 
também conhecidas como Yin - a energia 
feminina, e Yang - a energia masculina.

Uma mãe, frequentadora do grupo de 
Apoio aos Pais Gestantes, presenciou, 
em si mesma, o momento do recebimen-
to do óvulo e o descreveu como sendo   
um fenômeno de uma explosão de luz 
que se fixa num ponto luminoso, calmo e 
tranquilo. É nesse momento, que a ener-
gia espiritual se acopla, adonando-se da 
nova célula física. Matéria física e espiri-
tual unem-se para que haja a possibilida-
de de uma nova reencarnação.

Cada célula vai sendo rodeada pela ener-
gia que o espírito irradia e vai se fixando, 
lenta e progressivamente, conforme sua 
multiplicação. Dá-se, neste momento, o 

fenômeno do intercâmbio energético. 
Assim como o espírito necessita de 
cada célula para se fixar ao mundo 
físico, da mesma forma, a célula 
precisa da energia vital do espírito 
para se desenvolver.

Esse intercâmbio energético é de 
tal importância que, se por algum 
motivo o princípio vital se retira 

do físico, o embrião não pode-
rá desenvolver-se e ocorrerá o 
aborto espontâneo. O aborto, 
neste caso, acontece por que 
a encarnação não é um pro-
cesso estritamente bioló-
gico. Tanto não é que, na 

fertilização in vitro, o sucesso da fertili-
zação não depende somente da técnica 
utilizada. A fertilização poderá ou não 
lograr êxito, dependendo do acoplamento 
do espírito na célula para se obter a nova 
vida. Do contrário, ela poderá ocorrer, 
mas o intento fracassará.

Dessa forma, pode-se dizer que a em-
briogênese é a preparação de um veículo 
adequado para que o espírito que retorna 
à vida física se conduza, em sua nova ex-
periência terrena - a vida.

Para compreender o que acontecerá du-
rante o período fetal, faz-se necessário 
primeiramente ter presente que a cons-
ciência não depende do cérebro da sua 
existência, mas dele necessita para sua 
manifestação no plano físico. Em segun-
do, deve-se considerar que este espírito 
que vai tomar posse do embrião em for-
mação, traz consigo sua história, perso-
nalidade, recordações e propósitos bem 
definidos ao longo de muitas existências 
anteriores.

Da convergência da história desse ser, 
com a história de seus pais e da carga 
genética que estes lhe darão, acrescidos 
do meio social e ambiental no qual nas-
cerá, dependerá sua nova experiência fí-
sica. Da capacidade de interação destes 
fatores e da capacidade de adaptação às 
novas circunstâncias e do peso que cada 
um destes fatores adquire, dependerá 
sua vida e possibilidades de desenvol-
vimento para realizar as tarefas que lhe 
foram confiadas.

É bom lembrar, que muitas vidas já fo-
ram vividas e cada uma delas deixa si-
nais profundos na alma. Juntamente com 
a história pessoal, o ser que acaba de ser 
concebido no plano físico, traz também 
toda uma bagagem de conhecimentos, 
emoções, capacidades latentes, desejos 
insatisfeitos, medos e culpas, mas tam-
bém um propósito a cumprir e uma lição 
a aprender. É assim que este ser chega 
ao ventre materno.

Acompanhe na próxima edição do Men-
sageiro a parte 2 dessa viagem pela en-
carnação, descobrindo a importância da 
mãe na concepção.
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evangelização

Encontro Estadual de

Evangelizadores
A Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes sediou, no último dia 22 de 
março, o Encontro Estadual de Evangelizadores, que contou com a participação de 
mais de 400 trabalhadores. Com o tema: “Evangelização: A chave para a unificação” 
o evento foi organizado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul que deixou, 
além de cordialidade e afeto, sólido conhecimento aos colaboradores do Departa-
mento da Infância e da Juventude.

Cecília Rocha introduziu o encontro, seguida pelo painel Pacto Áureo ministrado por 
Jason de Camargo. A seguir, Maria Elizabeth Barbiere dissertou sobre Unificação e 
Gladis Pedersen de Oliveira apresentou o Currículo para escolas de Evangelização no 
terceiro painel. O quarto painel tratou das metas da FEB/FERGS para a Evangeliza-
ção no quinquênio 2007/2012.

Agradecemos à direção da Casa que nos propiciou esse momento de crescimento 
e aos nossos evangelizadores que tão amorosamente dividiram conosco o seu do-
mingo, deixando seus familiares e suas horas de descanso e lazer para buscarem 
aperfeiçoamento nessa tarefa abençoada que é a Evangelização de nossas crianças 
e jovens.

Continuemos na busca incessante de qualificação para trabalharmos com segurança 
e alegria na Seara do Mestre, colaborando assim para o crescimento do Espiritismo 
na iminente ERA DO ESPÍRITO.

Coordenação da Evangelização

O Encontro Estadual de Evangelizadores realizado no dia 22 de março foi uma expe-
riência interessante para uma evangelizadora novata como eu!

O domingo abençoado por um sol radiante e com uma sociedade cheia de rostos 
diferentes floriu o Bezerra de Menezes.

Ao iniciarmos o curso tivemos um exemplo de história de vida e trabalho da precur-
sora e grande divulgadora da Evangelização Infanto-juvenil, Cecília Rocha. Saber um 
pouco mais de sua vida gerou a idéia da responsabilidade de evangelizar e como isso 
pode ser possível em qualquer canto do estado, do país e do mundo. 

Conhecer o processo institucional e constitucional que a federação trilhou para se 
tornar uma instituição digna e fiel a Doutrina, além de acompanhar o empenho de 
seu codificador, Allan Kardec, mostrou que é possível ordenar e firmar pactos áureos 
através da persistência e do diálogo. Com um especial apreço pelo “Vô Bezerra” e 
sua incansável capacidade de agregar e orientar os diferentes grupos sociais.

A orientação para a compreensão e uso do currículo seja através da explanação das 
metas ou pelas oficinas ministradas, para mim, foi de grande valia, como troca diver-
sificada de experiências com outros evangelizadores, bem como, norteador de como 
organizar o estudo da doutrina para cada idade, juntamente valorizando o interesse 
e a necessidade do evangelizando.

Mas o que me emocionou muito foi a contribuição de Maria Elisabeth Barbieri, com 
o seu “Vôo em V”, unindo forças para levar adiante o nosso maior compromisso, o 
de ajudar, proteger e integrar os corações das crianças e dos jovens evangelizandos, 
através do maior sentimento ensinado por Jesus, o Amor. De que forma? “Oferecen-
do os nossos dons” e “ encontrando e medindo a nossa capacidade em melhorar” na 
companhia do Mestre, do astro-rei e de um belo domingo de sol.

GRAZIELLE OVIVEIRA – Evangelizadora 3 e 4 anos
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Mães
Mães da Terra! Mães anônimas! Sois va-

sos eleitos para a luz da reencarnação!

Por maiores se façam os suplícios im-

postos à vossa frente, não recuseis vosso 

augusto dever, nem susteis o hálito do 

filhinho nascente - esperança do Céu a 

repontar-vos do peito!...

Não surge o berço em vosso coração por 

acaso.

Mantende-vos, assim, vigilantes e ab-

negadas, na certeza de que se muitas 

vezes cipoais e espinheiros são vossa 

herança transitória entre os homens, 

todas vós sereis amparadas e sustenta-

das pela benção do amor eterno, sempre 

que marchardes fiéis à excelsa paterni-

dade da providência divina.

ANDRÉ LUIZ (livro "O Espírito de Verda-

de", cap. 50, edição FEB)

Seminário “o sentido da vida familiar”
Raul TEiXEiRa

domingo | das 15h às 19h

à venda na Sociedade

17 de maio

ingressos R$20,00

“Foi muito bom passar o dia com os 
evangelizadores de Porto Alegre e de 
todo o Rio Grande do Sul. No encontro, 
eu vi pessoas motivadas, alegres, com 
esperança de poderem ajudar nesta 
causa tão nobre que é a evangelização 
de almas. O Currículo, tema que foi tra-
tado no encontro, foi bem interessante 
e pertinente nesta época que estamos 
buscando a unificação. Espero poder 
participar de mais encontros e trocar 
experiências, grandiosas experiências... 
onde as dificuldades de uns é um exem-
plo para outros e vice–versa. Enfim, o 
encontro foi grandioso e deve ser repe-
tido!” 
FABIANA DIAS
Evangelizadora - 7 e 8 anos

“Palestras boas! Do Jason de Camargo – 
Pacto Áureo, Maria Elizabeth Barbieri - 
Unificação, Gladis Pedersen de Oliveira 
- Currículo para escola de evangelização, 
oficina, painel de perguntas e respostas, 
metas da FEB-FERGS para evangeliza-
ção no quinquênio. 

A unificação é muito importante para 
que falemos a mesma linguagem do 
Cristo, fé,amor e caridade. Tudo muito 
bom!”
CARLOS SCHWOCHOW
Evangelizador - 9 e 10 anos

“O Encontro Estadual de Evangelizado-
res nos lembrou que a evangelização é 
parte integrante do movimento espírita 
cuja tarefa é dar continuidade à seme-
adura dos princípios da doutrina entre 
os evangelizandos, num processo edu-
cativo de amplitude. Tal processo está 

organizado em objetivos e estratégias 
de estudo, difusão e prática, ou seja, as 
atividades evangelizadoras têm por ob-
jetivo maior colocar a doutrina espírita 
ao alcance e a serviço da humanidade; 
cultivando valores e ajudando o ser hu-
mano envolvido. Sabemos que os jovens 
precisam fazer parte da grande família 
espírita, quebrando os paradigmas da 
sociedade atual, iluminando seus senti-
mentos na fraternidade e na liberdade 
com responsabilidade. No entanto, a 
atividade doutrinária também precisa de 
trabalhadores qualificados para orientar 
os evangelizandos de forma correta e se-
gura, como ponto de apoio pedagógico 
e psicológico eficaz no contágio moral 
enriquecedor.”
INÊS REGO
Evangelizadora – Juventude

Sempre participo de eventos espíritas. 
Neste encontro, o que me chamou aten-
ção foi o grande número de participan-
tes. Gostei de ouvir da necessidade de 
toda a Evangelização do Brasil traba-
lhar pela unificação; e o fato da SBE-
BM sediar o encontro foi de relevante 
importância, pois como sabemos nosso 
patrono Bezerra de Menezes trabalha 
incessantemente por essa conquista. 
Estamos numa caminhada muito boa e 
que, apesar das dificuldades, temos que 
nos ater ao trabalho da Evangelização e 
buscar conhecimentos para passarmos 
às nossas crianças e aos jovens, que se 
orientam pelo Espiritismo.

MARIA INÊS MARTINS
Evangelizadora - 11 e 12 anos
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psicografias

:: ILUMINE CONSCIÊNCIAS! AO TERMINAR DE LER ESTE PERIÓDICO, OFEREÇA-O À OUTRA PESSOA! ::

meus irmãos!
Bendita Seara de Amor. Refiro-me a esta 
Casa Espírita. No reinício deste ano os 
grupos de estudo que estavam em férias 
começarão suas atividades doutrinárias.

Estamos acompanhando a todos os mé-
diuns, diretores, coordenadores e diri-
gentes no afã de acompanhar o desenro-
lar destes grupos, neste ano. 

Vemos a alegria em todos os corações 
daquelas pessoas que darão continuida-
de ao estudo edificante. Grande número 
de pessoas que já chegaram e outros que 
estão cheios de esperança para se inte-
grarem às equipes do ESDE e da Educa-
ção Mediúnica.

Rogamos a Jesus abençoar todos os tare-
feiros que se oferecem e colocam a mão 
na charrua sem olhar para trás.

Prestamos também a nossa colaboração 
amiga. Vamos continuar firmes nos nos-
sos propósitos de auxiliar amorosamente 
a todos os nossos irmãos.

Com um abraço carinhoso a todos e com 
votos de muito progresso.

Um amigo.

É chegado o momento de grandes refle-
xões. Estais atentos às necessidades das 
mudanças comportamentais. 

Por onde andares, esforçai-vos a cada 
dia na renovação dos vossos hábitos, ati-
tudes, pensamentos e palavras.

Cada passo é um avanço. Confiai na espi-
ritualidade assim como em vós mesmos, 
nas vossas virtudes, habilidades, e tan-
tos talentos que o Criador vos confiou.

Não olvideis da prece diária. Ela é o in-
tercâmbio com Deus, onde buscareis as 
forças para vosso refazimento.

Agradecei ao Criador cada conquista 
adquirida, nas lições diárias e nas per-
das necessárias, pois sabemos que Deus 
sabe de tudo o que precisamos.

Perdão, luz e paz no Senhor.

Queridos irmãos!
Pés que caminham, mãos vazias que 
buscam, imploram!

Quantos irmãos necessitados que bus-
cam consolo, amor, compreensão, am-
paro... Quantos são aqueles que ainda 
procuram o caminho e não encontram...
Irmãos! quanto ainda podemos dar...

Quanto ainda temos para colaborar...
Quanto por fazer...
Que lembremos que temos muito para 
ofertar... Busquemos tornarmo-nos mais 
produtivos do que temos sido.

Não conhecemos ainda os nossos limi-
tes. Temos muito mais a oferecer àque-
las mãos vazias...

Que não percamos as grandes oportu-
nidades que nos são ofertadas todos os 
dias e, porque somos tantas vezes des-
preparados, deixamos passar...

O futuro começa agora! Comecemos a 
trabalhar mais... Amar mais! Viver me-
lhor!

Um irmão que vos assiste frequentemente

O amor é imprescindível para nossas 
vidas. É importante no nosso cotidiano, 
com nossos familiares, amigos, colegas 
de profissão...

Amar é preciso. Amar-se também. Seme-
emos a semente do amor dentro de nós, 
em nossos corações, e assim, seremos 
mais iluminados.

Façamos o bem. Vibremos no amor.  
E muito amor a todos!

O Mestre Jesus, com o seu amor infinito, 
nos embala em seus braços amorosos, 
incutindo em todos paz, luz e caridade.

A fé é o combustível extremamente ne-
cessário a todos!

Como trabalhar com a dor sem a fé e a 
esperança? Fé e esperança no amor de 
Deus e do mestre Jesus.

Somos todos criaturas necessitadas de 
auxílio, que buscamos ser ajudados e, 

por nossa vez, devemos ajudar a todos 
quantos de nós se aproximam, parando 
para ouvir, pensando feridas, secando 
lágrimas, sorrindo e distribuindo o que 
de melhor trazemos conosco, dentro do 
conhecimento já adquirido.

O Evangelho do Cristo é a meta a ser se-
guida por todos. Dentro dos ensinamen-
tos do Mestre está todo um código de boa 
conduta. É preciso começarmos a seguir 
esses ensinamentos para que o Planeta 
comece já a sua melhoria. E os que se 
dizem Cristãos Espíritas trazem consigo 
muitas responsabilidades perante o novo 
mundo, onde o amor deverá imperar.

Muita paz a todos e luz nos vossos co-
rações.

Que assim seja! Um amigo

Pai de Infinito Amor!
Que a Luz se faça presente a todos os 

irmãos!

Caros Amigos! Sentir, ouvir, falar, sensi-

bilizar. Sentidos que os homens têm que 

exercitar. Exercitar com os irmãos de for-

ma caridosa.

A Casa de Luz se faz através da sintonia 

no amor. E para amar é necessário sentir. 

Para entender é preciso escutar. Escutar 

não somente o que o Espírito fala, mas 

ouvir com o ouvido do amor a história do 

encarnado, para poder ajudá-lo no cami-

nho da luz.

O sentimento é a palavra chave. Sentir 

para poder entender a dor alheia. Não 

temos como educar, explicar a doutrina 

ou qualquer religião, se não sentimos. 

Sensibilidade é o sentimento que cada 

indivíduo tem que ter com os seus seme-

lhantes. Somente essa sensibilidade lhe 

abrirá a porta dos sentimentos maiores 

com a evolução espiritual. 

Intelectualidade não significa sensibili-

dade. Sensibilidade é amar sem precon-

ceitos, barreiras, julgamentos.

Luz e Paz, na divina Paz de Jesus.


