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Influência do tabagismo e do álcool 
nas atividades mediúnicas
Em todas as tarefas que a mediunida-

de está presente, além dos aspectos 

espirituais devidamente sintonizados, 

devemos levar em conta, na nossa  psi-

cosfera, os cuidados relativos ao asseio 

biológico que nos impregna. Somos 

médiuns em trabalho e para tanto, apli-

camos basicamente fluídos, mesclados 

com os da Espiritualidade, em bene-

fício do assistido e também transferi-

mo-lo para junto aos companheiros de 

trabalho  no ambiente em que desen-

volvemos nossas tarefas, diariamente 

na Instituição.

Os fluídos são canalizados portando 

conteúdo  energético, devendo serem 

os mais possíveis límpidos e portadores 

de um quantum de bioenergia sucessi-

va para a esfera psíquica e física, co-

laborando, portanto, com o amparo ao 

assistido, ou  para um trabalhador da 

Casa que está  sob atendimento.

Porém, quando os médiuns estão en-

voltos também com a carga nociva de 

componentes fluídicos das impregna-

ções seja do tabagismo, do álcool e na 

pior condição de ambos associados, 

acabam contaminando e escoando-os 

para o pretendente que vem em bus-

ca do auxílio de sua saúde biopísiquica 

a nível espiritual, o qual vai se sentir 

mal. Nestes casos, a Espiritualidade 

se socorre de fazer uma ação “rápida” 

para o isolamento por via de blindagem  

fluído-magnética, de forma a evitar esta 

canalização deletérica ao irmão nosso 

do caminho. Com isto, aumentamos a 

carga de trabalho dos Bons Espíritos, 

pois acabamos no final, é sendo um 

assistido e não um fiel cooperador do 

Cristo. Não importa o grau da depen-

dência que o médium esteja.

Outro aspecto triste, é quando envolve 

um processo de intercâmbio nas ses-

sões ditas mediúnicas, pelo prejuízo às 

próprias entidades que se comunicam, 

além  aos próprios trabalhos, os quais vi-

sam atender assistidos desencarnados.

Em todas as atividades anímico-medi-

únicas, sempre é feita, pelos Mentores, 

uma assepsia espiritual no recinto de 

trabalho. Com nossas energias impreg-

nadas  de resíduos do tabagismo ou 

álcool, acabamos em prejudicar essas 

atividades.

Caso ocorrer que o Médium esteja as-

solado por essa problemática, sugere-

se buscar orientação com o profissional 

da saúde e atendimentos espirituais, 

direcionando-o para uma salutar tarefa 

em seu dia de trabalho na Casa

Estejamos alerta, para cooperarmos 

com os nossos corpo físico e perispíri-

tico saudáveis, colaborando assim, na 

Seara do Bem.
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autor espír i ta

AlírIo de CerqueIrA FIlho

O Dr. Alírio de Cerqueira Filho nasceu 
em 11/10/1958 e é natural de Cuia-
bá-MT. É médico, biólogo com habili-
tação em ecologia. Pós-graduado em 
Homeopatia; Psicologia e Psicoterapia 
Transpessoal; Especialização em Psi-
quiatria; Master Practitioner e Trainer 
na arte de Programação Neurolinguís-
tica; e Hipnose Ericsoniana, que é o 
estado alterado de consciência e per-
cepção, de profundo relaxamento, no 
qual o consciente e o inconsciente po-
dem ser focalizados por ficarem mais 
receptivos à sugestão terapêutica.

Para Psicoterapeutas, realizou curso 
de formação em terapia Regressiva 
a Vivências Passadas. É consultor de 
empresas; educador transpessoal e 
escritor. Tem 18 anos de experiência 
como médico; psicoterapeuta; facilita-
dor de cursos, seminários e palestras, 
realizados no Brasil e exterior. Diretor 
técnico-científico do Instituto Brasilei-
ro de Plenitude Humana - I.B.P.H.

Foi diretor do Departamento de Estu-
do e Doutrina da Federação Espírita 
do Estado de Mato Grosso de 1982 a 

1996, quando foi eleito para ocupar o 
cargo de Vice-presidente para Assun-
tos Doutrinários, tendo exercido a fun-
ção por dois mandatos consecutivos. 

Possui larga experiência no trabalho 
com o psiquismo humano, tanto como 
psicoterapeuta quanto como educador 
transpessoal. Em livros, palestras e 
seminários, Alírio Cerqueira fala sobre 
depressão, terapia de vidas passadas, 
homeopatia, relacionamentos de pais 
e filhos, obsessão e reencarnação, e 
nos ensina a viver melhor; a buscar en-
tender o que se passa dentro da nossa 
psique, e a ajudar a nos tornarmos um 
ser integral; a desejarmos um corpo fí-
sico, mental e espiritual em paz e mais 
feliz. Todos esses ensinamentos sem-
pre vinculados às Parábolas de Jesus 
e ao Evangelho Segundo o Espiritismo. 
Como o doutor nos relata com relação 
ao seu livro Parábolas Terapêuticas:

“As Parábolas de Jesus são ensina-
mentos cujo valor a humanidade, pau-
latinamente, começa a compreender 
com maior eficiência. As lições exara-
das nessas parábolas são tão essen-
ciais para a nossa vida, que constituem 
um conjunto de valor terapêutico para 
todos aqueles que se aprofundem nes-
sa fonte de água viva como certo dia 
fez a samaritana junto ao poço de Jacó. 
Neste livro utilizamos como referencial 
teórico, para interpretar as parábolas, 
a moderna ciência da psicologia trans-
pessoal, cuja visão de homem integral, 
corpo, mente e espírito nos auxilia am-
plamente a interpretar os conceitos do 
Evangelho de Jesus.

O objetivo principal desta obra é pos-
sibilitar aos estudantes do Evangelho 
uma visão psicológica transpessoal, 
com a finalidade autoterapêutica das 
parábolas e outros ensinamentos de 
Jesus. Um outro propósito desta obra é 
o de fornecer, aos expositores dos Cen-
tros Espíritas, um substrato de pesqui-
sa, pois, antes do estudo de cada pa-

rábola, disponibilizamos uma lista com 
as respectivas temáticas de cada uma 
e as referências em outro manancial 
de água viva que temos à disposição, o 
Pentateuco Kardequiano.”

Em seu livro Cura Espiritual da Depres-
são, o Dr. Alírio de Cerqueira Filho tem 
o objetivo de provocar algumas refle-
xões sobre as ‘causas reais’ da depres-
são e convida a todos que a possuem, 
ou que trazem em si mesmos uma 
tendência a desenvolvê-la, a buscar 
tratá-la pela reeducação espiritual, 
possibilitando a libertação das cau-
sas profundas, espirituais que lhe dão 
ensejo e refletir sobre uma proposta 
de autoeducação espiritual para pro-
porcionar um efeito profilático àque-
les que trazem uma tendência à de-
pressão, e também para aqueles que 
já desenvolveram a doença, para que 
possam associar essa autoeducação à 
terapêutica psiquiátrica e psicológica 
que estejam.

O Dr. Alírio de Cerqueira Filho é, sem 
sombra de dúvida, um incansável tra-
balhador em prol de uma humanidade 
harmoniosa, em paz consigo mesma e 
com o próximo, e mais feliz; sempre 
ensinando as lições que o nosso Mes-
tre Jesus nos deixou, há mais de 2000 
anos e que são sempre atuais.

BiBliografia
• Cura Espiritual da Depressão 
• Fora da Caridade Não há Salvação
• Jesus e Kardec 
• Medite e Viva Melhor 
• Medite e Viva Melhor Vol. 2
• Modelos de Liderança, Trabalho e 

Auto transformação
• Parábolas Terapêuticas 
• Psicoterapia à luz do Evangelho de 

Jesus
• Saúde da Relação Pais e Filhos
• Saúde das Relações Familiares 
• Saúde Espiritual
• Saúde Existencial
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A tão esperada adaptação do 
livro Nosso Lar - obra de Chi-
co Xavier psicografada pelo 
espírito de André Luiz - che-
gou aos cinemas brasileiros 
no dia 03 de setembro. Con-
siderado o filme mais caro já 
produzido no país, o longa 
tem atraído muitas pessoas 
aos cinemas. Até o feriado de 
7 de setembro, Nosso Lar já 
atingiu a marca de 1 milhão 
de expectadores, superando 
todos os recordes do cinema 
nacional, de acordo com o 
site especializado em cinema 
Filme B.

Emocionante, a adaptação 
cinematográfica de Nosso 

Lar é sem dúvida alguma uma das mais caprichadas produções do cinema 
nacional, a fotografia, a trilha sonora, os figurinos e efeitos especiais foram 
projetados de forma a fazer o expectador sentir de fato a alegria da colônia 
espiritual mais famosa do Brasil e a angústia de estar no umbral.

SiNoPSE
Ao abrir os olhos, o médico André Luiz sabe que não está mais vivo, embora 
sinta fome, sede e frio. Ele não pertence mais ao mundo dos encarnados e, 
ao seu redor, encontra uma planície escura, desértica, tenebrosa, marcada 
por gritos e seres que vivem à sombra. As dúvidas e as dores intensificam-
se. Que destino seria esse? O filme conta a história de André Luiz, um 
médico bem sucedido que, após sua morte, acorda no mundo espiritual. 
Lá começa sua nova jornada, de autoconhecimento e transformação, desde 
os primeiros dias numa dimensão de dor e sofrimento, até ser resgatado e 
levado para a cidade espiritual Nosso Lar, cidade que dá nome ao filme e 
que paira nas camadas mais altas da atmosfera terrestre.

Novas lições e conhecimentos estão no caminho deste homem que, en-
quanto aprende como é a vida em outra dimensão, anseia em voltar à Terra 
e rever a família. No entanto, ao conseguir ver seus entes queridos, André 
Luiz percebe a grande verdade: a vida continua para todos.

ficha técNica
Tempo de duração: 102 min
Gênero: Drama - Período retratado: 1930/1940

Direção e roteiro de Wagner de Assis, produção de Iafa Britz, trilha sonora 
de Philip Glass e fotografia de Ueli Steiger. O elenco é formado por Renato 
Prieto como André Luiz, Fernando Alves Pinto, Rosanne Mulholland, Inez 
Viana, Rodrigo dos Santos, Werner Schünemann, Clemente Viscaíno e ainda 
participações especiais de Ana Rosa, Othon Bastos e Paulo Goulart.

Apoio: FEB - Federação Espírita Brasileira e Banco do Rio de Janeiro – Fun-
cine BRJ

cinema rápidas

BAzAr de setemBro
• Dia 01 – Quarta-feira

• Dia 08 – Quarta-feira

• Dia 18 – Sábado

• Dia 25 – Sábado

semAnA do Idoso
O Setor dos Assuntos da Família sente-
se muito feliz em convidar a todos para a 
Semana do idoso que acontecerá entre os 
dias 20/09 e 25/09, em Nossa Casa.

Será uma semana onde todas as palestras 
envolverão temas pertinentes a terceira 
idade. A equipe multidisciplinar do sub-
setor BOA IDADE apresentará os temas, 
partilhando com alguns convidados esse 
espaço.

Teremos os  vários aspectos bio-psico-
espiritual e social do idoso abordados 
nos diferentes horários de palestras.

Se já nos encontramos na terceira idade, 
refletiremos sobre como vivenciar com 
alegria e proveito esse tempo da vida e se, 
ainda não chegamos nela, como nos pre-
parar para vivenciá-la de forma produtiva, 
equilibrada e saudável. 

Desse modo, debateremos a importância 
do idoso na família e o respeito e carinho 
que a eles devem ser dirigidos.

Venha participar desses momentos : tra-
zendo seu querido idoso,refletindo(se já 
estiver na terceira idade)ou mesmo pre-
parando-se para vivenciar a terceira idade 
com qualidade de vida!

PrAÇA de 
AlImentAÇÃo
Os frequentadores e trabalhadores que apre-
ciam os deliciosos lanches servidos no bazar 
podem continuar a prestigiar nossa praça de 
alimentação estará aberta conforme os horá-
rios abaixo.

• Segundas, quartas* e sábados*  
das 11h às 19h

* nos dias em que há bazar, a praça 
abrirá a partir das 14h.

AdAPtAÇÃo do lIvro 
“nosso lAr” ChegA 
Aos CInemAs
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rápidas bibl ioteca

:: 13/9 a 18/9
ESE caP. Vii - “BEM-aVENtUraDoS 
oS PoBrES DE ESPírito”
• Revista Espírita – Nov/1860
• Espírito da Verdade
• O Consolador
• Leis Morais da Vida
• Jesus no Lar
• Contos desta e doutra Vida
• Na Seara do Mestre

:: 20/9 a 25/9
SEMaNa coMEMoratiVa Do iDoSo

:: 27/9 a 02/10
PENSaMENtoS PoSitiVoS… 
MEDicaMENtoS Da alMa
• Pensamento e vida
• Minha mente, meu mundo
• Nos domínios da Mediunidade
• Imensidão dos Sentidos
• Leis Morais e Saúde Mental
• Sementes de um novo amanhã
• Horizontes da Mente

:: 04/10 a 09/10
allaN KarDEc – 206 aNoS DE 
NaSciMENto
• LE Introdução XVIII
• A Caminho da Luz
• Para entender Kardec
• Moral Espírita
• Após a tempestade
• Pedagogia Espírita
• O mestre na educação

seCretArIA do 
esde e CIede
>> horários DE funCionamEnTo Da 
sECrETaria (sala 310) 
Segunda-feira à tarde: 15h às 18h 
Segunda-feira à noite: 18h30 às 21h
Terça-feira à noite: 19h às 20h45
Quarta-feira de manhã: 9h às 11h30
Quarta-feira à tarde: 15h às 18h
Quinta-feira à noite: 19h às 20h45
Sexta-feira à tarde: 15h às 17h30
Sábado de manhã: 8h às 12h15
Sábado à noite: 19h à 20h45

Com a finalidade de promover a igual-
dade de oportunidades e a autonomia 
no acesso ao conhecimento, a Biblio-
teca da Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes é o setor encarre-
gado de administrar, organizar e disse-
minar a informação de cunho espírita 
contida em obras disponíveis para em-
préstimo e/ou consulta.

A Biblioteca da SBEBM foi reorganiza-
da de acordo com os códigos internacio-
nais recomendados para a catalogação 
e classificação de acervos. O software 
utilizado é baseado em padrões técni-
cos adequados para a informatização 
de bibliotecas.

Caracterizando-se como especializada 
no assunto Espiritismo, a Biblioteca da 
SBEBM propõe-se a ser um “centro de 
referência e disseminação da literatu-
ra espírita, impulsionando a leitura, a 
aprendizagem e a evolução espiritual 
através dos recursos disponibilizados 
no acervo.” Esta é a sua missão.

Tendo como foco principal o tríplice as-
pecto da Doutrina Espírita, ou seja, o 
religioso, o filosófico e o científico. O 
acervo da Biblioteca inclui: obras de 
referência (dicionário, enciclopédia, 
bibliografia especializada);  obras bá-
sicas da Doutrina Espírita em diversas 
edições e por diferentes tradutores;  
livros de estudo que fazem parte da 
bibliografia dos cursos ministrados na 
Sociedade; obras de diferentes gêneros 
da literatura mediúnica (romances, crô-
nicas, poesias, mensagens); biografias 
coletivas e individuais dos expoentes 

do espiritismo e médiuns consagrados 
que contribuíram e/ou contribuem para 
a divulgação da doutrina.

A Biblioteca é aberta aos frequentado-
res da Sociedade e a comunidade em 
geral.Todos tem direito a pesquisa local 
e livre acesso ás estantes. O emprésti-
mo, tanto para a sala de aula quanto ao 
domicílio, é direito exclusivo dos sócios 
(contribuintes ativos) da Sociedade.

PrazoS DE EMPréStiMo:   
Livro de estudo e/ou doutrinário – sete 
(07) dias, com direito a duas renova-
ções pelo mesmo período, desde que, 
a obra não tenha reserva para outro 
usuário;

Livro de ficção (romance mediúnico, 
histórico e outros gêneros literários) – 
quatorze (14) dias, com direito a uma 
(01) renovação pelo mesmo período, 
desde que, a obra não tenha reserva 
para outro usuário.

oBSErVaÇÕES: 
Para livro entregue fora do prazo, será 
cobrada multa.

O usuário deve trazer o(s) livro(s) ao 
solicitar a renovação, para evitar a mul-
ta, caso haja reserva para as referidas 
obras.

No momento da reserva é informada a 
data estimada para o retorno do livro.  
O usuário tem três (03) dias para efe-
tuar o empréstimo, a partir da data em 
que ocorrer a devolução.

BIBlIoteCA
conhecimento ao alcance de todos

PAlestrAs de 
setemBro e 
outuBro
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alfabetização

l ivro espír i ta

A Escola de Alfabetização da SBEBM 
proporciona ao educando o acesso à 
formação básica e os elementos neces-
sários ao seu desenvolvimento pessoal, 
visando ao pleno exercício da cidada-
nia, promovendo, assim, uma metodo-
logia baseada no desenvolvimento de 
habilidades mentais, da sensibilidade, 
do senso estético e crítico, para que 
o aluno possa construir o seu conhe-
cimento, buscando a superação de si 
mesmo e das condições em que se en-
contra.

A proposta da oficina é a divisão em 
três níveis de desenvolvimento, que 
serão trabalhados com os alunos, de 
acordo com suas dificuldades.

Turma A (equivale a 1°, 2° e 3º anos do 
ensino fundamental em escolas regula-
res): Alunos que escrevem e lêem com 

escola de Alfabetização
dificuldades e apresentam dificuldade 
ortográfica.

Turma B (equivale a 4º, 5º e 6° anos) 
Alunos se expressam oralmente, formu-
lando suas idéias com clareza e coe-
rência, apresentando progressos com 
relação à escrita.

Turma C (equivale ao final do ensino 
fundamental e início do ensino médio): 
Alunos mais desenvolvidos na Língua 
Portuguesa, mais aptos na elaboração 
de textos longos e de interpretação de 
texto.

Com esse trabalho diferenciado, os pro-
fessores trabalham com as carências 
do aluno, oportunizando uma atividade 
rica em experiências, descobertas e es-
tudos no desenvolvimento do indivíduo 
como ser humano, em busca de sua in-
dividualidade e de seu aprimoramento.

Juntamente com o aspecto cognitivo, 
são desenvolvidos o hábito e o gos-
to pela leitura, como fonte de prazer 
e informação. Diferentes textos são 
trabalhados com os alunos: histórias, 
bilhetes, poesias, livros, jornais, revis-
tas... .Os professores incentivam a cria-
tividade, elaborando com eles livros de 
artesanato e de culinária.

Devemos sempre ter em mente esta 
máxima:

“ESPÍRITAS, AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS”

A coordenação e a equipe docente 

convidam as pessoas, que interrompe-

ram seus estudos,  e interessados em 

seu aprimoramento, a virem conversar, 

no 3° andar da sociedade, sala 305, 

nas terças-feiras, das 14h às 17h. 

gratidão pelo livro espírita
Senhor Jesus! Outorgaste-nos a inteli-
gência, a fim de que pudéssemos en-
tender a grandeza da vida e avançar no 
rumo da Verdade.

Concedeste-nos a visão, de modo a 
nos deslumbrarmos ante a grandeza da 
Criação.

Facultaste-nos a voz, para que a me-
lodia vibrante nos ensejasse intercâm-
bio, e as maviosas combinações musi-
cais cantassem em nossa garganta.

Doaste-nos os ouvidos, com os quais 
participamos dos murmúrios e das 
canções vivas da Natureza, para que 
entesourássemos belezas.

Enriqueceste-nos com as mãos, a fim 
de que se transformassem em estrelas 
após o trabalho edificante e redentor.

Favoreceste-nos com os pés humildes 

e submissos, que servem de veículos para a glória da locomoção.

Multiplicaste os sentimentos em nosso mundo íntimo, de forma que a caridade 
suplantasse todos os outros e o amor lhe constituísse a seiva de manutenção, liber-
tando-nos do egoísmo e da impiedade...

Legaste-nos o livro espírita, a fim de que em hora alguma estivéssemos sem o 
valioso auxiliar para compreender a razão da existência, os percalços das lutas, as 
necessárias provações, e pudéssemos converter os tesouros transitórios do mundo 
em fortunas indestrutíveis da imortalidade.

Nele, Senhor, perpassam as tuas lições superiores e eternas quais gemas de rara 
beleza que insculpem em nossos espíritos as claridades libertadoras que nos apon-
tam rumos felizes...

Depositário das belezas que se refletem de Mais Alto, é o companheiro abençoado 
da soledade e o mestre discreto sempre às ordens para ajudar.

Agradecendo-te todas as doações com que nos armaste para a vitória sobre nós 
mesmos, reconhecemos que no livro espírita encontramos o pão de vida e a água 
lustral para a total manutenção em nossa reencarnação salvadora. Por tudo, louvado 
sejas sempre, Senhor!

Extraído do livro Celeiro de Bênçãos, Espírito Joanna de Ângelis, psicografia de Divaldo 
Franco.
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evangelização

EDitorial

RETORNAMOS!

Depois de anos de ausência, voltamos, e 

desta vez, para ficar! Para informar o que 

acontece com o nosso Setor, para expor 

as nossas opiniões, ter um espaço para 

entrevistas, para analisar obras espíritas 

ou para indicar literaturas.

O Entre Amigos   pretende também ser di-

vulgador de eventos, encontros, palestras 

e oficinas, com objetivo de aproximar as 

pessoas e as informações. Contamos com 

você para fazermos o Entre Amigos  um 

instrumento de intercâmbio com o nosso 

jeito. Desde já, agradecemos ao nosso lei-

tor a sua participação, em nos contatar a 

fim de sugerir, opinar ou qualquer tipo de 

colaboração. Que Jesus esteja conosco.

Coordenação

ENtrEViSta coM caNDiNha 
EVaNgElizaDora Da SBEBM

Como começou na Evangelização?
Minha mãe ensinou muito sobre a doutrina espírita. Ela tinha laços com pes-
soas que frequentavam a Casa Bezerra de Menezes, mas não sabia onde fi-
cava a Casa. Fiquei estudando a doutrina em outra Casa. Eu tinha 12 anos 
em 1952, notava que faltava evangelizadores para as crianças. Ofereci-me 
para ser evangelizadora ! Fiz um curso na FERGS, aos sábados, onde aprendi 
muito sobre psicologia, pedagogia e a doutrina, entre outras coisas. Cheguei a 
fazer um curso intensivo para evangelizadores que durava dias inteiros. Fiquei 
anos trabalhando. As crianças e os jovens eram bem instruídos. Era evitado 
trazer crianças na evangelização apenas para brincar e desenhar; eu ensinava 
a doutrina às crianças e aos jovens com vigor. Precisei passar um tempo com 
a família e me afastei da Casa, que a propósito já havia muitos trabalhadores 
jovens e bem formados para administrá-la. O Prof. Cícero psicografou uma 
mensagem dos espíritos amigos que me chamavam  de volta para as tarefas 
de evangelização, o que então me levou a ficar muitos e muitos anos na Casa. 

Candinha instruiu muitos jovens na sua passagem espírita na evangelização, 
muitas famílias levavam seus filhos na Casa, mesmo morando muito longe. 
Ou seja, Candinha cumpriu sua caminhada, instruindo jovens para o bom 
caminho. Aí permaneceu até sua saída da Casa Bezerra de Menezes em 1998.

Que atividades a evangelização realizava no período em que você evangelizava?
Os jovens e as crianças eram um pouco mais unidos, eles faziam encontros. 
Os jovens que eram um pouco mais instruídos,faziam teatro para os mais jo-
vens. Esse teatro unia a todos e os deixava animados para prosseguir na sua 
tarefa. Um dos trunfos foi o teatro “Decisão nas Trevas”, escrito pelo espírita 
Eber (que hoje dá aulas sobre Mediunidade). Os trabalhadores também orga-
nizavam comemorações importantes como O Dia das Mães. Os salões ficavam 
cheios de pessoas e de pais separados que às vezes se reuniam por causa dos 
filhos, o que era muito importante para os menores.

Por que é importante a evangelização?
A evangelização é algo que provoca muita felicidade nas pessoas. É gratifi-
cante, as pessoas aprendem muito, todos encontram novos caminhos para as 
suas vidas.

“Se as pessoas soubessem a felicidade que traz o espiritismo, elas seriam 
espíritas cada vez mais esforçados”

rElEMBraNDo oS ValorES 
qUE JESUS NoS ENSiNoU

A Evangelização nesse Estado começou

E já faz sessenta anos que ela por aqui ficou

E, fazendo muitos planos, nunca mais se 
retirou

Quando ela aqui chegou, não havia coisa 
igual

Nesse Estado, que clamava por um pouco 
de moral

E foi nesta Sociedade, que ilumina o bairro 
inteiro

Que iniciou nesta cidade o trabalho pioneiro

Ah, Evangelização, não dá pra negar os fatos

Nessa comemoração, todos nós lhe somos 
gratos

lEMBrEtE: a criaNÇa E o fUtUro

“A criança hoje, - abençoado solo arroteado que aguarda a semente da fer-
tilidade e da vida – necessariamente atendida pela caridade libertadora do 
Evangelho de Jesus, nas bases em que Allan Kardec o atualizou, é o celeiro 
fecundo, que se abarrota de esperanças para o futuro. Criança que se evange-
liza – adulto que se levanta no rumo da felicidade para o futuro...”
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Evento promovido pelo CRE1, na Socie-

dade Beneficente Espírita Bezerra de 

Menezes, em Porto Alegre. No dia 18 

de julho, aconteceu, na Sociedade Be-

neficente Espírita Bezerra de Mene-

zes,  a Reunião Regional, que teve por 

objetivo reunir, em um único encontro, 

todas as Instituições Espíritas da Capital. 

Foi uma grande oportunidade para trocar 

experiências e conviver com nossos ir-

mãos das demais Instituições Espíritas 

de Porto Alegre, bem como os irmãos da 

diretoria executiva de nossa federativa 

(FERGS).

A Sociedade Beneficente Espírita Be-

zerra de Menezes agradece a todos que, 

neste dia, participaram dedicaram-se a 

nobre causa da Unificação do Movimento 

Espírita no Rio Grande do Sul.

AtendImento  
FrAterno Pelo 
dIálogo
Para você que procura esclarecimen-

tos, consolo e alguém para conversar, a 

SBEBM está oferecendo o Atendimento 

Fraterno pelo Diálogo, que funciona sem 

Orientação Mediúnica Espiritual e está 

acontecendo nos seguintes horários: 

• Terça-feira das 13h às 15h - sala 203

• Quarta-feira das 19h às 21h - sala 205

APoIo esPIrItuAl 
Presente

A partir do dia 1º de Setembro de 2010, o 

Apoio Espirital Presente está funcionan-

do em novo horário. Nas  quartas-feiras 

pela manhã, das 9h30 às 10h30.

coNhEÇa a triBUNa JoVEM  

A Tribuna Jovem propõe-se a capacitar jovens tarefeiros da difusão doutriná-
ria. Venha conhecer!

NotíciaS PaSSaDaS a liMPo
1º de Maio – Implantação do GPJ da UDE/Navegantes com a participação dos 
jovens e evangelizadores da SBEBM, C.E. Leon Denis e S. E. Pioneiros da Paz.

19 de Junho – Inauguração do ESPAÇO CONTE MAIS – SBEBM  para Conta-
ção de Histórias a todos os evangelizandos.

26 e 27 de Junho – Oficina de Ecologia e Meio Ambiente para pais e evange-
lizandos. Com a Gestão Socioambiental SBEBM e Grupo Cataventus.

3 e 4 de julho – Oficina sobre Drogas Lícitas, para pais e juventude (em 1ª 
edição).

25 de Julho – II Encontro Estadual de GPJ – Por que te deténs? – no Atheneo 
Espírita Cruzeiro do Sul

28 de agosto – Lançamento de mais um livro da Coleção Conte Mais - Fergs, 
no Espaço Conte Mais - SBEBM.

agENDa
29 de agosto – Tarde Juvenil do GPJ UDE/Navegantes- Tema: “Reencarnação 
e Laços de Família”, na S. E. Pioneiros da Paz

12 de Setembro – Encontro do 3º Ciclo da Infância, da UDE/Navegantes

17 de outubro – Encontro do 1º e 2º Ciclos da Infância, da UDE/Navegantes

23 e 24 de outubro – CONJER (Confraternização de Juventude Regional)

31 de agosto a 05 de outubro - Curso de Monitores de Turma  da Evangeli-
zação – 2ª edição

A EVANGELIZAÇÃO promove, aos sábados, a partir de 16h30, 

a OFICINA DE TEATRO para todo  jovem evangelizando que se 

liga nessa arte. Você é nosso convidado, participe!

atiViDaDES Da EVaNgElizaÇÃo

Sábados: 14h – 16h | Domingos: 9h30 – 11h30

CONTATO: evangelizacao@sbebm.org.br
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psicografias e psicofonias

:: ilUMiNE coNSciÊNciaS! ao tErMiNar DE lEr EStE PEriÓDico, ofErEÇa-o À oUtra PESSoa! ::

Faz o teu melhor! E o que importa o que 
é o TEU melhor? Importa a teu Deus, 
nosso Pai!
O teu melhor está na prece, no olhar, no 
sorriso, na palavra, no amor!
O teu melhor independe de suntuo-
sidade! Faz o teu melhor! Há muitos 
esperando o TEU melhor, mesmo que 
para ti seja o teu menor!
Muita Luz.

o Pensamento
Queridos Irmãos, que a Luz e a Paz este-
jam em vossos corações.
Viemos reforçar o importante estudo que 
fizeram ao longo desta semana.
O pensamento é o veículo de todas as 
transformações que ocorrem no Universo.
A educação é o único meio que tende de 
modificar os vossos pensamentos, soma-
da à ação positiva do trabalho.
Prece – educai-vos em orar permanen-
temente: oração é pensamento elevado, 
oração é atitude construtiva no bem, ora-
ção é a atitude sadia de amar uns aos 
outros.
Estudo – disciplinai-vos em ler e pesqui-
sar todas as questões que vos inquietais, 
meditando na melhor forma de por em 
prática os vossos conhecimentos.
Trabalho – procurai exercitar incessante-
mente o Evangelho, praticando o bem, 
consolando, alimentando o corpo e o es-
pírito daqueles que perderam a esperan-
ça, enxugando as lágrimas da Terra, atra-
vés dos desvalidos do corpo e da alma.
E, por fim meus amigos, lembrem-se 
sempre de amar. Amar... iluminando 
como se fôsseis um sol que aquece, ali-
menta e clareia, Luz e Paz.

É tempo... É tempo de Renovação...
A alegria é indescritível que sentimos,
E não temos palavras em nosso linguajar 
para expressar... 
Quando ao chegar no solo de Vera Cruz, 
admirar o belo Cruzeiro do Sul, assim re-

gistrado! Só quem vê, pode falar de algo 
que parece dizer-nos, mesmo sabendo 
que não o é.
A cruz do monte, aonde vimos o ama-
do Mestre dar os seus últimos respiros,  
olhar o Universo e pedir ao Pai: Perdão, 
Eles Não Sabem o que fazem!
Luz e Paz.

Óh! Entendimento que se dá...  passo 
a passo! Óh! Clareza que se faz... com 
o passar do tempo! Fruto bendito que 
permite o amadurecimento do espírito, 
e que aquilo que hora não se vê, logo 
adiante se apresenta como rica possibili-
dade de crescer.
Grande é o Pai amoroso, que permite 
que com pequenos esforços e com gran-
de ajuda de todo o Universo, que conspi-
ra para essa melhora, deixa que os fatos 
se apresentem assustadores em certos 
momentos, mas que tudo siga para a 
purificação, a elevação e o progresso ao 
qual todos estão fadados.
O julgamento, por isso, é uma atitude 
que se deve ter com reservas, porque o 
irmão que hora se observa, adiante será 
o impulso para o acerto dos passos de 
muitos.
Que Deus nos abençoe a todos.

Se a tristeza quiser se apossar de vós, 
orai. Se as dúvidas estiverem martelan-
do em vossas mentes, orai. Se a descon-
fiança, se a intolerância se aproximarem, 
orai.
A oração, irmãos, é a maior profilaxia que 
Deus e Jesus nos deixaram. A oração nos 
acalma, nos equilibra, nos harmoniza.
Neste momento, em que os irmãos estão 
no silêncio de vossos corações, recebem 
energias balsamizantes, tranquilizantes, 
para que haja reequilíbrio, para que haja 
harmonia, para que haja paz nesta casa 
de amor; para que haja serenidade nos 
seus trabalhos, entendimento entre ir-

mãos. Neste momento, os irmãos estão 
recebendo bênçãos para que possam se 
recuperar cada vez mais, se fortalecer. 
Os irmãos não imaginam o apoio que a 
corrente espiritual lhes dá em todos os 
momentos. Não pensem que recebem só 
nestes minutos, neste dia; em todos os 
momentos são acompanhados, são as-
sistidos, são amparados. 
Confiem, por maior dificuldade que es-
tejam passando, confiem e orem, orem, 
irmãos, façam as suas orações matinais 
pedindo forças para que o dia seja de 
luz, de paz, de harmonia, de amor. Pre-
encham seus corações com todo amor, 
para que possam distribuir e redistribuir 
ao seu próximo, porque, só assim, esta-
rão cada vez mais ligados a Deus.
Que a oração, irmãos, seja oração de 
amor, seja de carinho, seja a oração de 
perdão.
Como nosso outro irmão falou, amem-se, 
respeitem-se e confiem;  confiem cada 
vez mais que são amparados, que não 
estão sós, em nenhum momento.
Muita paz, irmãos.


