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Os Bons Espíritas
Mais um ano de trabalho na Seara do 
Bem,  a caminhada evolutiva não ces-
sa, neste momento de Transição Plane-
tária, aceitamos o desafio de nos inte-
grarmos como tarefeiros espíritas nas 
frentes de serviço. 

Tivemos um ano profícuo no que tange 
a divulgação e a expansão do pensa-
mento espírita, na mídia, nos eventos, 
o Congresso Brasileiro em homenagem 
aos 100 anos de Chico Xavier, os fil-
mes tanto “Chico Xavier” como “Nos-
so Lar”, as entrevistas, as opiniões a 
sensibilização em torno do tema e 
sobretudo o consolo às almas que até 
então, não haviam tido contato com 
estes ensinamentos, ou não os tinham 
valorizado.

Urge que nos capacitemos e nos prepa-
remos adequadamente, para receber-
mos cada vez mais estes irmãos , em 
busca de conhecimento e alento.

Lembrando Allan Kardec, no Livro dos 
Médiuns, que nos assinala as catego-
rias de espíritas que estudam os pos-
tulados da Doutrina Espírita e  as obras 
básicas:

1º - os que crêem pura e simplesmente 
nas manifestações, são os chamados 
espíritas experimentadores...

2º- os que vêem no espiritismo mais 
do que fatos, compreendem sua par-
te filosófica, admiram a moral daí 
decorrente,mas não o praticam, são os 
chamados espíritas imperfeitos...

3º- os que não se contentam em admi-
rar a moral espírita, mas a praticam e 
aceitam todas as suas conseqüências. 
A caridade é em tudo a sua regra de 

conduta, são os verdadeiros espíritas, 
ou melhor, os espíritas cristãos...

4º- ...os espíritas exaltados, o exagero 
é prejudicial em tudo... No Espiritis-
mo ele incute confiança demasiada-
mente cega e frequentemente pueril, 
no tocante aos fenômenos do mundo 
invisível, levando a aceitar, com muita 
facilidade e sem verificação aquilo que 
a reflexão e o exame demonstrariam ser 
absurdo e mesmo impossível. O entu-
siasmo, porém, não reflete:  deslumbra. 
Esta espécie de adeptos é mais nociva 
do que útil à causa do Espiritismo. São 
os menos aptos a convencer a quem 
quer que seja, porque todos descon-
fiam e com razão, do julgamento de-
les. Graças à boa-fé que os anima, são 
iludidos pelos Espíritos mistificadores 
e pelos homens que procuram explorar 
a sua credulidade...

Os bons espíritas estão incluídos , por-
tanto na terceira categoria, que é a dos 
verdadeiros espíritas ou dos espíritas 
cristãos.

O Conselho de Administração da Socie-
dade Espírita Bezerra de Menezes, de-
seja que neste final de Ano em que ce-
lebramos e relembramos o nascimento 
de Jesus, nos esforcemos, para  inte-
grar a categoria dos Bons Espíritas, que 
o Evangelho do Cristo esteja em nossas 
vidas, que o Conhecimento esclareça 
as nossas mentes e que o Amor , a Fra-
ternidade e a Caridade estejam sempre 
presentes em nossos corações para que 
possamos ter no próximo Ano , um tra-
balho cada vez melhor e integrado com 
todos que frequentam a nossa Casa. 

Lea Bos Duarte    
Diretora-Presidente
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autor espír i ta

jOsé carlOs lEal
O Professor José Carlos Leal nasceu 
no Rio de janeiro, em 20 de feverei-
ro de 1940. É graduado em Letras e 
Livre-docente em Teoria da Literatura 
pela Universidade Gama Filho – UGF; 
e pós-graduado em Ciência da Litera-
tura pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Mestrado).

É membro da academia Duque Caxien-
se de Letras e Artes e da Academia de 
Letras de Matias Barbosa, Minas Ge-
rais, criador do Curso de Oratória Fo-
rense da UGF. E professor do Instituto 
de Cultura Espírita do Brasil (ICEB).

Como espírita se sobressai também 
como escritor, palestrante e confe-
rencista, dedicando-se a trabalhos de 
seminários e workshops relacionados a 
assuntos da Doutrina Espírita.

José Carlos escreve livros espíritas e 
romances, sobretudo ao jovem, que 
começa a aprender e a evoluir seus 
dons  na Terra. Seus livros ensinam a 
coragem que cada ser encarnado deve 
ter, agindo com autofraternidade, a 
calma, para vencer os medos de cada 
um, o respeito que cada um deve ter 
ao próximo e a si mesmo. Dentre os 
muitos exemplos, há um romance que 
tem essas características: “O Roman-
ce de José de Arimatéia”. Não obstan-
te, não haja nenhuma informação no 

livro de que o texto seja mediúnico, é 
possível deduzir, pela sua característi-
ca e riqueza de detalhes, que a única 
alternativa plausível é de que o livro 
foi escrito por influência e ação direta 
do espírito José de Arimatéia.

BiBliografia

• Semiotização do Espaço na Ilíade de 
Homero
• Os Pássaros Selvagens
• Asas Contra a Parede
• A Natureza do Conto Popular
• Não Haverá Amanhã
• O Menino Jesus
• A Civilização Perdida
• Dom Quixote Ecológico
• A Fada Kandy
• A Escalada de Ântropos
• O Diário de Ana Cristina
• Professor, Valeu. Narrativa
• Jardineiros do Espaço
• Revolução na Floresta
• O Pássaro e a Serpente
• Rua 29: Considerações Sobre a Vida 
na Zona Oeste do Rio de  Janeiro nos 
anos 50
• Frutos Amargos da Liberdade
• Maldição da Mulher: Estudo das Ori-
gens do Machismo
• História das Idéias e dos Fenômenos 
Espíritas

• A Arte de Falar em Público
• Trabalhando Para Si Mesmo
• Diário de Um Rebelde
• Os Deuses Eram Assim
• O Universo do Mito
• Bira, Baíra. Estudo da Formação So-
cial do Povo Brasileiro
• A Arte de Escrever com Arte
• Yung: na Fronteira do Espírita
• Platão: O Pilar de Ouro
• Qualidade de Vida e Espiritualismo
• Matéria e espírito
• Trovadores e Seresteiros
• Pôr do Sol
• O Longo Vôo das Gaivotas
• O Romance de José de Arimatéia 
• Confissões de uma Harpista
• Mundo Desconhecido do Espírito

• Do Outro Lado da Vida
• Merlim, O Senhor da Magia
• Introdução ao Drama Grego
• Oratória Espírita

CIEDE

O Ciclo Introdutório de Estudo da 
Doutrina Espírita - CIEDE, visa levar 
aos interessados o conhecimento bá-
sico sobre temas fundamentais para 
entendimento do espiritismo. Eluci-
da temas como desencarne, perispí-
rito, livre arbítrio, plano espiritual, 
céu e inferno, mediunidade, espírito 
e corpo, Kardec e suas bras, centro 
espírita entre outros. 

Composto por 12 encontros, duran-
te 90 minutos, o tema é exposto 
por um facilitador, com espaço para 
perguntas e esclarecimentos sobre o 
assunto. 

O CIEDE também é pré-requisito 
para quem quiser realizar o Estudo 

Sistematizado da Doutrina Espírita – 
ESDE.

Se o interessado perder o dia da inscri-
ção, poderá se inscrever durante toda 
a vigência do CIEDE, mas só poderá se 
matricular para o ESDE com 100% de 
frequência nos encontros do CIEDE.
Para participar, 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 porquê de certos 
acontecimentos em suas vidas. Assim, 
oportunizamos ao público assistido re-
alizar uma autoanálise, talvez mudando 

o padrão de comportamento e servin-
do de profilaxia a futuros aprendizados 
através da dor. 
iNTENSiVo DE VErÃo 2011
INSCRIÇÕES
04/01 (terça-feira) das 17h às 20h
06/01 (quinta-feira) das 18h às 20h
AULAS DIAS (de segunda à quinta-
feira):10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20
24, 25, 26 e 27 de Janeiro/2011
HORÁRIO das 19h30 às 21h
LOCAL de inscrição e aulas: Auditório 2 
PÚBLICO-ALVO: Interessados e partici-
pantes que necessitam recuperar con-
teúdos (faltas).



03

natal rápidas

Bazar E praça dE 
alimEntaçãO Em 
dEzEmBrO
Até o dia 18/12, todas as segundas-fei-
ras, quartas-feiras e sábados, das 14h ás 
19h, o bazar vai funcionar normalmente. 
Após essa data, retornaremos em 2011. 
A praça de alimentação segue com funcio-
namento normal.

EadE 2011 - EstudO 
aprOfundadO da 
dOutrina Espírita

>> ASPECTO CIENTÍFICO
• INFORMAÇÕES - Dia 21/12/2010

Das 18h30 às 20h 
Sala 310( Secretaria ESDE)

>>ASPECTO RELIGIOSO - NOVAS TURMAS
• INSCRIçãO dia 20/12/2010

Das 15h às 17h30min – sala 310
Das 18h30min às 20h – sala 310

EsdE 2011 - EstudO 
sistEmatizadO da 
dOutrina Espírita

>> E S D E - INÍCIO DAS AULAS
SEGUNDA-FEIRA (Tarde e Noite): 
14/03/2011

QUARTA-FEIRA (Tarde): 16/03/2011

SÁBADO (Manhã): 19/03/2011

Outras Informações pelo e-mail:  
sistematizado@sbebm.org.br

>> ESDE - REINGRESSO  E  TRANSFERÊNCIA
• 13/12/2010 (2ª feira à tarde)
Horário: 15h30 às 17h30

• 13/12/2010 (2ª feira à noite)
Horário: 18h30 às 20h30

• 15/12/2010 (4ª feira à tarde)
Horário: 15h30 às 17h30

• 18/12/2010 (sábado de manhã)
Horário: 09h às 11h

LOCAL: Sala 310( Secretaria ESDE)

O interessado deverá vir na data 
equivalente ao dia/horário em que irá 
estudar no ano de 2011.

cançãO 
dO  
natal

Mestre Amado, agradecemos
Em teu Natal de alegria,
A paz que nos anuncia
A vida superior...
Por nossa esperança em festa,
Pelo pão, pelo agasalho,
Pelo suor do trabalho,
Louvado sejas, Senhor!...

Envoltos na luz da prece,
Louvamos-te os dons supremos,
Nas flores que te trazemos,
Cantando de gratidão!...
Felizes e reverentes,
Rogamos-te, Doce Amigo,
A bênção de estar contigo
No templo do coração.

Extraído do livro 
Antologia Mediúnica do 
Natal, espírito Casimiro 
Cunha, psicografia 
de Francisco Cândido 
Xavier.

palEstras dE dEzEmBrO

:: 13 a 18 de Dezembro
a PalaVra DE orDEM É PErDoar

• Evangelho Segundo o Espiritismo 
-  capítulo X, 11 a 21

• Passos da vida, 68
• O pensamento de Emmanuel
• Estude e viva 157, 188
• O Espírito da Verdade 77, 115, 176
• Voltas que a vida dá, 32
• Pedaços do cotidiano, 136

:: 20 a 25 de Dezembro
JESUS, o MaiS SUBliME aMor

• Evangelho Segundo o Espiritismo  
Cap. 1, II, VI; 

• Livro dos Espíritos questões 222, 
275, 469, 625, 632, 764, 886, 
918

• A Gênese cap XV, XVIII
• Conduta Espírita, 153
• Boa nova - toda a obra

• Pão Nosso 125, 133, 135

:: 27/Dezembro a 01/Janeiro
aNo NoVo, DE NoVo...

• A Gênese cap VI
• Na Seara do Mestre, 11
• A força das ideias, 134
• Repositório de Sabedoria, 

vol 1
• Florações exangélicas, 191
• Ações corajosas para..., 

38-39

horárioS  
DE NaTal E 
aNo NoVo 
Dia 24/12 - fecha às 17h

Dia 25/12 - normal

Dia 31/12 - fecha às 17h

Dia 01/01 - fechado
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rápidas socioambiental

Entre 10 a 12/10, em Valência, ocor-
reu o 6º Congresso Mundial Espírita, 
reunindo aproximadamente 1.300 pes-
soas de diversos países. Neste evento, 
a Sociedade Bezerra de Menezes, jun-
tamente com a Federação Espírita do 
RS, colocaram à disposição no stand do 
Conselho Espírita Internacional, mate-
rial em  CD, com versões em português, 
espanhol e inglês.

Com isso as práticas socioambientais 
de ambas instituições foram comparti-
lhadas:

• Gestão do Saber Ambiental - Fede-
ração Espírita do Rio Grande do Sul – 
FERGS

• Gestão Socioambiental - Sociedade 
Beneficente Espírita Bezerra de Mene-
zes – SBEBM 

O objetivo foi alcançado, incentivan-
do  a adoção de práticas sustentáveis 
nas instituições e salientar a relação 

da Doutrina Espírita com a preservação 
ambiental em diferentes momentos de 
sensibilização – palestras, grupos de 
estudo, evangelização... . Além de for-
necer material de apoio para outros pro-
jetos semelhantes junto ao movimento 
espírita e demais religiões e filosofias 
interessadas. 

A receptividade pelo tema foi muito 
expressiva, despertando interesse do 
público de diferentes regiões - EUA, 
Guatemala, Suécia, Costa Rica, Ango-
la, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Distrito Federal, entre outros. 

Na Vídeobiblioteca da Sociedade, 
exemplar desse CD está à disposição, 
em caráter de empréstimo, aos interes-
sados no assunto. 

O ambiental@sbebm.org.br também 
está à disposição a todos que desejam 
contribuir e fazer intercâmbio sobre 
esse processo.

sBEBm nO 6º cOngrEssO 
Espírita mundialEducaçãO  

mEdiÚnica
Atenção para as datas e horários de 
ingresso e reingresso para a Educação 
Mediúnica. 
Ressaltamos que para ingressar no N1 
é necessário ter concluído o ESDE e 
possuir orientação indicando o estudo.
A matrícula e reingresso deve ser feita 
no dia em que você pretende frequen-
tar a Educação mediúnica.
 

matrículas 
para n1
de 14/12 à 18/12
Local: sala 204
• 3ª feira - 9h às 10h30
• 4ª feira - 19h30 às 21h
• 5ª feira - 14h45 às 16h30
• 6ª feira - 19h30min às 21h
• Sábado - 17h às 18h30

rEingrEssOs
de 23/12 à 27/12
Local: sala 204
• 3ª feira - 9h às 10h30
• 4ª feira - 19h30 às 21h
• 5ª feira - 14h45 às 16h30
• 6ª feira - 19h30min às 21h
• Sábado - 17h às 18h30

atEndimEntO
fratErnO pElO
diálOgO
Para você que procura esclarecimen-
tos, consolo e alguém para conver-
sar, a SBEBM está oferecendo o 
Atendimento Fraterno pelo Diálogo, 
que funciona sem Orientação Medi-
única Espiritual e está acontecendo 
nos seguintes horários:
• 3ª feira das 13h às 15h - sala 203
• 4ª feira das 19h às 21h - sala 205
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assistência social

alfabetização

O exercício de doar e 
amar ao próximo como a 
si mesmo
O Setor de Assistência Social, contan-
do com a prática da caridade e do amor 
ao próximo, encaminha os donativos 
recebidos a 25 instituições cadastra-
das, beneficiando centenas de pessoas 
de todas as idades.

Infelizmente, muitas pessoas ao do-
arem materiais, aproveitam para des-
cartar  resíduos, como uma verdadeira 
faxina em suas casas, encaminhando, 
por exemplo: medicamentos vencidos, 
pilhas usadas, lâmpadas, materiais de 
informáticas inservíveis, entre eles, 
monitores. 

Considerando que a Sociedade Bezerra 
de Menezes, desde 2008, implantou 
sua Política Ambiental – “A Sociedade 
Espírita Bezerra de Menezes promove 
o desenvolvimento integral do ser, atra-
vés de atendimentos, estudo espiritual 
e assistência social, incentivando vi-
são, valores e hábitos nos planos in-
dividual e coletivo. Com isso, reforça 
o compromisso com a comunidade, 

adotando boas práticas de preservação da vida no ambiente natural, favorecendo a 
sensibilização e a convivência solidária sustentável.”Sente-se no compromisso de 
atuar, de forma coerente, em suas práticas e no esclarecimento de seus frequenta-
dores e trabalhadores voluntários.

Além disso, ciente da lei 12.350/2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
considera que esses materiais, por serem prejudiciais ao meio ambiente como um 
todo, devem ter destinação adequada pela sua caracterização tóxica.  

Ajude-nos a esclarecer nossos irmãos que resíduos têm o local adequado a ser des-
tinado, por exemplo: pilhas e lâmpadas no local a onde a pessoa adquire, diversos 
supermercados e lojas têm pontos de recolhimento; medicamentos vencidos, há 
farmácias que possuem pontos de coleta, como Pavel e Pharma & CIA; materiais de 
informática podem ser encaminhados a empresas recicladoras como Reverse – www.
reversereciclagem.com.br, IZN Recicle Brasil - www.izn.com.br, entre outras. Essa 
prática chama-se logística reversa e será cada vez mais disponibilizada ao cidadão, 
à medida que esse exigir que os fabricantes e revendedores assumam seu papel em 
receber de volta o que venderam.

Quanto à doação de roupas, é importante que o doador tenha cuidado, como se 
estivessem repassando para um filho, irmão ou parente, isto é,  roupas  limpas e em 
condições de uso. Dessa forma, é possível manter a contribuição as 25 instituições 
cadastradas, refletindo em centenas de pessoas.

O exercício diário de cidadania e ética faz parte da conduta espírita e corresponde 
ao amar ao próximo como a si mesmo, encaminhando materiais que podem ser 
aproveitados de forma digna e respeitando o meio ambiente de todos.

Assistência Social e Gestão Socioambiental

Oficina dE 
alfaBEtizaçãO
No final de 2008, fomos conhecer a 
Oficina de Alfabetização com o objetivo 
de realizarmos um trabalho voluntário, 
uma vez que esse sempre foi o nosso 
fazer cotidiano. Iniciamos auxiliando 
a turma de nível B, que corresponde, 
mais ou menos, a 4ª até 6ª série.

Em meados de 2009, a profa. Nilza, 
que era a responsável pela turma, as-
sumiu a vice-coordenação, e ficamos, 
então, responsáveis pelo trabalho.

Eram quatro alunas. Ao final do mesmo 
ano, eram sete. Parece pouco, mas se 
pensarmos que somos um encarnado 

acompanhado por, aproximadamente, 
oito desencarnados; somos muitos. E a 
responsabilidade é enorme!!!!

Ao longo deste ano, muitas atividades 
foram realizadas. A cada dia percebe-
mos o entusiasmo e o envolvimento 
cada vez maiores de nossas alunas.

Elas são muito gratas pelo trabalho que 
realizamos, entretanto, acreditamos 
que as maiores beneficiadas somos 
nós. As trocas que realizamos durante 
as aulas, com as experiências de cada 
uma, fazem crescer a admiração, a 
amizade e o carinho, tornando o grupo 
cada vez mais solidário, onde a evolu-
ção de todos é evidente.

Isso só vem confirmar o dito “Quando o 
aluno está pronto, o Mestre aparece”. 

Podemos completar, dizendo “Quando 
o Mestre está pronto, o aluno aparece.”

Só temos a agradecer ao Pai Maior, ao 
Mestre dos Mestres e ao Plano Espiritu-
al por essa oportunidade tão preciosa.

(Professoras: Solange e Zilda)

----

Um dia de confraternização e alegria 
dos grupos, comemorou-se os aniver-
sários do ano, de professores e alunas.

As aulas da Alfabetização realizam-se 
até o dia 07/12, após, entrarão em Fé-
rias e retornarão em 15/03/2011. Até 
as Férias, aceitamos inscrições para 
novos alunos, sempre as terças-feiras, 
das 14h às 17h, na sala 305.
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reflexão

a alma dO mundOa faxina 
De manhã, em toda casa, 

Ar puro, janela aberta,

A higiene determina

O movimento de alerta.

É o asseio proveitoso

Que começa com presteza,

Expulsando o pó de ontem

Nos serviços da limpeza.

A vassoura range, range,

No polimento ao soalho,

Sem desprezar coisa alguma

Na expressão do seu trabalho.

Vêm escovas cuidadosas

Ao lado de espanadores

E renova-se a paisagem

Dos quadros interiores.

A água cariciosa

Que se mistura ao sabão,

Carreia o lixo, a excrescência,

Enche baldes, lava o chão.

Os livros desafogados

Mostram ordem nas fileiras,

Convidando ao pensamento

Do cimo das prateleiras.

Os móveis descansam calmos,

De novo brilha o verniz.

Toda a casa fica leve,

Mais confortada e feliz.

A limpeza efetuada

É novo impulso à energia,

Multiplicando as estradas

De esforço e sabedoria.

A faxina, qual se chama,

Na linguagem caserna,

Tem seu símbolo profundo

Nos campos de vida eterna.

Muita gente sofre e chora,

Na dor e na inquietação,

Por nunca fazer faxina

Nas salas do coração.

Do livro: Cartilha da  
Natureza – O Trabalho, Chico Xavier
Autor: Casemiro Cunha

Quando você conseguir superar graves problemas de 
relacionamentos, não se detenha na lembrança dos momentos 
difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua 
vida.

Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no 
sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na benção de Deus que 
permitiu a cura.

Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que 
surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade 
e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo.

Uns queriam um emprego melhor; outros só um emprego.
Uns queriam uma refeição mais farta; outros, só uma refeição.
Uns queriam uma vida mais amena; outros, apenas viver.
Uns queriam pais mais esclarecidos; outros, apenas ter pais.
Uns queriam ter olhos claros; outros, enxergar.
Uns queriam ter voz bonita; outros, falar.
Uns queriam silêncio; outros, ouvir.
Uns queriam sapatos novos; outros, ter pés.
Uns queriam um carro; outros, andar.
Uns queriam o supérfulo, outro, apenas o 
necessário.

Há dois tipos de sabedoria: 
a inferior e a superior.
A sabedoria inferior é 
dada pelo quanto uma 
pessoa sabe e a superior 
é dada pelo quanto ela 
tem consciência de 
que não sabe.
Tenha sabedoria 
superior, seja um 
eterno aprendiz na 
escola da vida.

A sabedoria 
superior tolera, a 
inferior julga. 
A superior 
alivia, a 
inferior 
culpa.
A superior 
perdoa, 
a inferior 
condena.
Tem coisas que o 
coração só fala para quem 
sabe escutar.

Chico Xavier
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eleição

resultado da eleição de novos membros para 
o conselho deliberativo
Nominata dos candidatos eleitos e suplentes para o Conselho Deliberativo

O CONSELHO DE ADMINISTRAçãO informa:

No dia 20 de Novembro (sábado), aconteceu no Auditório da SBEBM a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA para a escolha 
dos novos Membros do CONSELHO DELIBERATIVO, conforme o “Estatuto Social”, Artigo 21, parágrafo 4.

Estamos colocando a disposição dos associados a Nominata dos candidatos eleitos e suplentes para o Conselho Delibe-
rativo.

NOME VOTOS COLOCAÇãO

Elizabeth Schuck 147 1º

Eni Peinado Viñolo 140 2º

Ronaldo Weisheimer 137 3º

Marta Silva Neves 132 4º

Elba Graciana Moraes 128 5º

Jorge José Santa Maria 127 6º

Cícero Marcos Teixeira 125 7º

SUPLENTES

Jefferson Gastaldo Barcelos 122 8º

Vera Lúcia Alves Pretto 119 9º

Gilmar Bortolotto 118 10º

Ivan Selbach 101 11º

Maria da Graça Malaguez 97 12º

Joel Pimentel Gemelli 93 13º

Lucia Helena Benitez de Aguiar 91 14º

A morte física não é o fim. É pura 
mudança de capítulo no livro da 
evolução e do aperfeiçoamento" 
(Emmanuel)

Foi realizado no dia 24 de Outubro de 2010 na 
sede da UCS, em Caxias do Sul,  o seminário Te-
rapia de Socorro aos Desencarnados, baseado no 
“Projeto Manoel Philomeno de Miranda”. Na data, 
os Sr. Nilo, José e João propiciaram ao público 
participantes excelentes ensinamentos sobre a Te-
rapia de Socorro aos desencarnados.

Parte da caravana de trabalhadores de nossa So-
ciedade que participaram do evento.

sEmináriO "prOjEtO manOEl pHilOmEnO dE miranda" 
tErapia dE sOcOrrO aOs dEsEncarnadOs

seminário
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psicografias e psicofonias

:: ilUMiNE CoNSCiÊNCiaS! ao TErMiNar DE lEr ESTE PEriÓDiCo, ofErEÇa-o À oUTra PESSoa! ::

Companheiros de ontem e de hoje.
A fala silenciosa do coração ecoa profun-
damente, na tarefa anônima da caridade.
Vulnerável a caminhada da Luz do Cris-
to, na prática do Seu Sublime Amor. 
Na distribuição do pão espiritual aos fa-
mintos da Paz, pouco a pouco, falamos a 
legiões que nos ouvem.
Fala silenciosa provinda do Evangelho, 
renovando atitudes, harmonizando a 
doce Voz do Amor e Caridade.
Oremos juntos, repetindo rogativas per-
manentes, e o auxílio virá sempre.
Coragem, bom ânimo; sejam sempre 
munidos de calma, paciência, endere-
çando serenidade à realização dos deve-
res morais.
Agradecemos a todos, diariamente, tan-
tas bênçãos recebidas neste final de 
2010, e estendemos ao ano que se apro-
xima, com muito do real Amor de Deus.

filhos queridos
Ao iniciar novo ano, queremos ofertar 
bênçãos de luz a cada um de vós.
Muito terão que ofertar, por vossa vez, 
aos necessitados que chegarão a esta 
Seara. Muito sofrimento, muita soli-
dão interior, depressivos de toda sorte. 
Unam-se na solidariedade e na boa von-
tade que possuem em seus corações, 
pois com as mentes unidas no bem, na 
vontade de auxiliar, tereis maior capaci-
dade de oferecer o melhor atendimento. 
Energias de amor devem conduzir o tra-
balho da cada um, formando assim um 
bloco de luz, levando a todos aquilo que 
necessitam para não sucumbirem nas 
suas jornadas terrenas.
Responsabilidade, queridos filhos!
Persistência, perseverança, segurança 
mediúnica adquirida através do estudo 
constante!
Reforma íntima, sempre!
Lembrem-se, sempre, de que nada é por 
acaso; o comprometimento é fato pre-
sente, que deve trazer alegria na tarefa 
de amor.
Estaremos sempre com cada um, no am-
paro necessário.
Sejam felizes.

Que a luz e a paz estejam com cada um 
de vós. Irmãos, já falamos aqui do ano 
que se encerra, mas queríamos lembrar 

do quanto ainda há por fazer, de quan-
tas tarefas temos pela frente e de que 
nossas jornadas terrenas não são apenas 
momentos de diversão e prazer.
É hora de lembrar dos compromissos as-
sumidos na espiritualidade. 
É hora de por em prática o que vós es-
tudais, nas obras espíritas. Este é o mo-
mento, e esta é a hora aprazada. Vês, 
amigos, quantos a consolar, quantos que 
necessitam do pão, de um abraço, de 
uma orientação.
É hora de vós sacrificardes as vossas 
horas de repouso, de lazer. Sim, meus 
irmãos, quereis a luz, quereis a paz. Mas 
eis que é chegada à hora, o momento 
de arregaçardes vossas mangas, como 
dizeis, de buscardes a tarefa que vos 
auxiliará no retorno da carne ao plano 
espiritual. O que pensais que levareis 
convosco da terra? Certamente não o 
que pode ser comprado em lojas, nem 
mesmo vossos livros!
Meus irmãos, o trabalho no bem e o es-
tudo disciplinado é que irá  transformar 
a vossa vontade.
Leiam uma, duas, três, tantas vezes 
quantas forem necessárias, para que o 
despertamento ocorra. Vós sabeis que 
muitos têm boa vontade, trabalham com 
emoção, mas a emoção é passageira. 
Alegremo-nos com as leituras, com as 
revelações que encontramos nessas nas 
obras tão preciosas de Allan Kardec, de 
Emmanuel, de André Luiz..., mas chega-
do o primeiro “Ai”, muitos se afastam, 
o que nos causa uma forte emoção.  As 
grandes dificuldades vos servem como 
provas e expiações.
Trabalhem, meus irmãos, ... disciplina e 
estudo, ...estudo e disciplina, para que 
ocorram o despertar de vossa vontade de 
servir. Fortaleçam-se com a fé, com a 
oração.
Fiquem em paz.

Jesus, neste momento, olha-nos a todos 
com muito amor, com muita misericór-
dia. A sua doçura nos chega em forma 
de muita luz, de muita paz, de muita 
misericórdia, e Ele, neste momento, 
olha o mundo inteiro com essa mesma 
paz, mesma misericórdia, e essa mesma 
luz. Ele espera de todos nós, criaturas 
habitantes deste globo, a resposta do en-

tendimento a  seus ensinos, do amor ao 
próximo, da paz tão desejada por todos, 
principalmente, queridos, por sermos 
pessoas agregadas num núcleo de luz 
como este, estudiosos da Sua doutrina.  
Ele espera que nos amemo-nos uns aos 
outros, como Ele nos amou. Ele espera 
que afrouxemos os laços dos olhos, das 
querelas, dos ciúmes, dos desentendi-
mentos e substituamos pela compreen-
são, pela tolerância, pela benevolência e 
pela paz interior.
Queridos, mais um ano se finda nesta 
casa de amor, ano de trabalho profícuo, 
ano de propostas de luz, ano de enten-
dimento.  Que todos nós, juntos, unidos 
num só abraço espiritual, continuemos 
essa caminhada, este trabalho glorioso, 
auxiliando o próximo como se fosse a nós 
mesmos, para que possamos então cres-
cer na direção desta luz imensa e deste 
carinho que neste momento se derrama 
sobre este local, abençoado local de tra-
balho, de amor, de fé, de esperança e de 
coragem.
Queridos, Nossa Senhora, disse, a mãe 
de Jesus, nossa intercessora junto a Ele, 
tudo passa, e as nossas aflições passarão 
também, servindo como fator de cresci-
mento para as nossas almas imortais, na 
direção do infinito da vida.
Amem-se, amem-se muito, congreguem-
se no afeto, olhem ao seu redor com 
olhos de amor, busquem entender os en-
sinos do Cristo no âmago de suas almas, 
respeitando a si mesmos e ao próximo.
Feliz Ano Novo, Feliz Ano de Vida Nova, 
de crescimento espiritual, de mudanças 
internas, e reformas no sentido do bem e 
do belo. Muita paz em todos os corações. 
Muita paz. Que assim seja.

Luz e paz aos responsáveis por estrela, 
que se chama Bezerra de Menezes.
A terra foi lavrada, preparada para a se-
meadura. Ela espera pela semente para 
que possa contribuir com sua tarefa de 
fazer brotar, crescer e dar bons frutos 
para a humanidade, que chega a cada 
dia no globo que inicia a sua transfor-
mação. É de vossa responsabilidade lan-
çar nesta terra, que foi preparada com 
tanto amor, a semente de qualidade, que 
transformará o mundo na terra prometi-
da. Orai e vigiai.


