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Nossa casa completa maisNossa casa completa maisNossa casa completa mais   
1 ano de muito estudo1 ano de muito estudo1 ano de muito estudo

   e prática dae prática dae prática da
Doutrina Espírita...Doutrina Espírita...Doutrina Espírita...

AGOSTO DE 2020

31-Agosto-196131-Agosto-196131-Agosto-1961
aaa

   31-Agosto-202031-Agosto-202031-Agosto-2020

...e convidamos você a...e convidamos você a...e convidamos você a
   conhecer, recordar,conhecer, recordar,conhecer, recordar,

   se emocionarse emocionarse emocionar
   nas próximas páginas.nas próximas páginas.nas próximas páginas.

Entre, a casa é sua !!!Entre, a casa é sua !!!Entre, a casa é sua !!!



A nossaA nossa
Casa EspíritaCasa Espírita
ROGÉRIO ALVES

A nossa Associação Espírita

Bezerra de Menezes está

completando mais um ano de sua

fundação. Ela nasceu, cresceu e

ficou tão grande que pôde receber

a todos em seu coração.
.

Passadas mais de seis décadas, desde o seu plantio aqui no plano físico, seu coração

cresceu sob o cultivo zeloso e a orientação do Amigo Bezerra de Menezes.
.

E foi nesse ponto amoroso de luz, que tivemos a oportunidade de estudar a Doutrina

Espírita codificada pelo Sr.Allan Kardec - uma Escola que traz como finalidade primeira a

divulgação desta Doutrina maravilhosa.  
.

Aqui, fomos todos recebidos com carinho e cuidados, sob a orientação do Evangelho de

Jesus, que sempre norteou seus trabalhos.
.

Hoje, vivemos um momento totalmente atípico, impedidos de estarmos presentes em suas

dependências pela pandemia do COVID-19. Mas, sua força agregadora nos mantém

unidos e firmes na manutenção de sua missão de esclarecer e socorrer… Nos sentimos

muito felizes por isso!
.

Que suas portas estejam sempre abertas a nossa espera. Que sempre haja uma mão

amiga a nos receber, como aquelas, que obedecendo aos impulsos do amor, um dia

quiseram abri-las pela primeira vez e o fizeram.
.

O amor nunca falha!
.

Só Ele pode doar vida e manter uma congregação de corações por tantos anos no campo

do Bem e a benefício do próximo.
.

Mais uma vez, nos unimos, com alegria, para agradecer a todos que um dia contribuíram a

fim de manter esta obra de pé e com suas portas sempre abertas.

Que nosso Mestre Jesus seja sempre o norte de sua existência, que estejamos sempre

unidos em torno desse legado, honrando à àqueles que nos antecederam.

Associação Espírita Bezerra de Menezes, a nossa Casa.



As palestras serão gravadas em nossa Sede,
e transmitidas em nossa 

 página no Facebook

facebook.com/bezerrademenezesnovafriburgo
Toda Sexta-feira às 19:30

Acompanhem !!!

Dia 07
Palestra : "VÓS SOIS DEUSES"

Abordando o passe a Distância
neste

 momento de Pandemia

ESE. Cap 19, Ítem 1 a 5 e ítem 11

Palestrante : Rildo                       Dia 14
     Palestra :
"AJUDA-TE E O CÉU TE AJUDARÁ"

ESE. Cap 25, Ítem 1 a 5 

Palestrante :
           Rogério

                      Dia 21                       
     Palestra :
"QUÃO POUCOS SABEM ORAR"
ESE. Cap 27, Ítem 1 a 8 e ítem 22 

Palestrante :
           Mariléia

                      Dia 28                       
     Palestra :
"A LEI DE AMOR"

ESE. Cap 11,
     Ítem 8 a 10 

Palestrante : Lêda"Solidários, seremos união. Separados
 uns dos outros seremos pontos de vista.
 Juntos, alcançaremos a realização de nossos
propósitos." Bezerra de Menezes



Reservamos carinhosamente esse espaço para aqueles que 
 participaram ( ou participam ) até hoje das atividades da casa,

desde o início, quando ela ainda era uma idéia, um sonho, que se
tornou, graças aos seus carinhos e esforços, uma realidade.

Da. Nair, Da. Ítala e Sr. Joaquim Aragon

Nely Knust
José Ubirajara de Carvalho

Primeiro Presidente Neuza Knust

Primeira Secretária

Helínia Martinez João Luiz Herdy
Selma Marreto

Idalina de Araújo, Maria de Araújo

e Maria José de Araújo

Lúcio Knust

Fez parte desde antes da fundação Maria Reis
Alcy Ramos

Luiza Knust e Lucio Knust

Jane Carestiato
Eunina Alves

Fez parte desde antes da fundação
Da. Lina e 

Maria Helena Thurler



Evangelizar é crer no amor,
É ter esperança 
E depositá-la em cada jovem e criança.

A Evangelização é uma benção,
Um divino carinho 
Que DEUS permite brotar 
No sorriso de cada rostinho.

Se enche se alegria o coração 
Ao ver crianças e jovens 
Participando da Evangelização 

Rogamos a proteção do Mestre Amado, Jesus
Para que possamos auxiliar nossas amadas crianças e amados jovens
Fortalecendo-os para que trilhem uma senda de luz.

Mira Sandre
Coordenação

Para dar continuidade ao trabalho daqueles 
que vieram antes de nós, a casa busca preparar

 as futuras gerações, mostrando através do Evangelho,
 o caminho para se tornarem Homens de Bem.

   Apenas uma reflexão ou uma conclamação para a labuta.
   É bom considerar que estamos aqui como sujeitos da história, não como meros objetos. Expandindo
a autoconsciência que já temos, vamos compreender melhor, a cada passo, nossas possibilidades.
Paremos um momento para refletir e descobrir quem somos, o que nossas mãos já podem fazer de
melhor, o que nosso pensamento já pode criar. Hoje, agora. Não queiramos ser rosas, se somos
margaridas. Não queiramos ser margaridas, se somos rosas. Nos amemos, nos aceitemos. Sejamos
sim o melhor de nosso potencial, para que contribuamos com o máximo de nossa capacidade para o
engrandecimento da vida, da nossa história, da humanidade. Nossa parcela.
   O livre arbítrio nos foi dado plenamente para escolhermos nosso caminho. Também nos foi dado o
ensinamento de que a cada um será dado segundo suas obras. Somos nós, portanto, os artífices de
nosso futuro, construído agora em nosso presente. Para que o bom senso não nos abandone, nos
questionemos sempre se nosso modo de agir poderia se tornar uma lei universal de proceder. Se a
resposta é sim, sigamos em frente.
    Brilhe a vossa luz!

Kellen Kristine D C Teixeira  
“De tal modo brilhe a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as  

 vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” (Mateus 05:16)  

Brilhe  a  Vossa  LuzBrilhe  a  Vossa  LuzBrilhe  a  Vossa  Luz

EvangelizaçãoEvangelizaçãoEvangelização
onlineonlineonline



Olá Amigos!

 A intenção ao iniciar esta série de estudos diários do Evangelho Segundo o
Espiritismo foi, inicialmente suprir, para mim mesmo e para vocês, a falta nesta
quarentena, destes nossos encontros tão agradáveis antes propiciados pela Casa
Espírita.

 Na emoção da perda inesperada, fizemos o primeiro, daquele jeito meu, impulsivo,
emotivo e de quem adora um desafio; o que era para durar quinze dias foi se
prorrogando e estamos indo ao sabor, agora, do prazer de estar fazendo e não do
compromisso ou desafio.

É muito bom receber das pessoas mensagens dizendo que estão tomando gosto pelo
estudo, outras que estão retomando seus estudos, que este estudo simples está
fazendo muito bem a elas e que aguardam ansiosas o compartilhar do próximo dia.

Assim, resolvemos salvar todos os nossos estudos aqui para você recuperá-los ou
buscá-los quando desejar e pode compartilhar com alguém, se sentir vontade.

 Esperamos assim, estar contribuindo para a preservação desse nosso momento tão
agradável e guardar este conteúdo.

Que Jesus seja sempre o norte das nossas ações!

Rogério Alves

Estudando o Evangelho em tempos de quarentenaEstudando o Evangelho em tempos de quarentenaEstudando o Evangelho em tempos de quarentena

Quer estudar ? Começamos bem cedinho. 
Acesse o link abaixo :

https://www.acreditaremsi.com/estudo-evangelho-espiritismo



   Em todos os tempos fizeram preceder os grandes cataclismos fisiológicos de
sinais manifestos da cólera dos deuses. Fenômenos particulares precediam a
irrupção do mal, como uma advertência para se prepararem para o perigo. Essas
manifestações, com efeito, ocorreram não como um presságio sobrenatural, mas
como sintomas da iminência da perturbação.

   Como tivemos oportunidade de dizer-vos, nas crises em aparência as mais
anormais que dizimam passo a passo as diferentes regiões do globo, nada foi
deixado ao acaso; elas são a consequência das influências dos mundos e dos
elementos uns sobre os outros (outubro de 1868); elas são preparadas de longa
data, e sua causa é, por consequência, perfeitamente normal.

   A saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais; se uma doença epidêmica
devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura
desse equilíbrio; daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que
aí podem ser observados.

   Os meteoros conhecidos pelo nome de estrelas cadentes são compostos de
elementos materiais, como tudo o que cai sob os nossos sentidos. Eles não
aparecem senão graças à fosforescência desses elementos em combustão, e cuja
natureza especial por vezes desenvolve no ar respirável, influências deletérias e
mórbidas. As estrelas cadentes eram, para a Ilha Maurício, não o presságio, mas a
causa secundária do flagelo. Por que sua ação se exerceu em particular sobre
aquela região? Primeiro, porque, como disse muito bem o vosso correspondente, ela
é um dos meios destinados a regenerar a Humanidade e a Terra propriamente dita,
provocando a partida de encarnados e a modificação dos elementos materiais. 

   Depois, porque as causas que determinam essas espécies de epidemias em
Madagascar, no Senegal e por toda parte onde a febre palustre e a febre amarela
exercem sua devastação não existem nas Ilhas Maurício, a violência e a persistência
do mal deveria determinar a pesquisa séria de sua fonte e atrair a atenção sobre a
parte que aí podiam tomar as influências de ordem psicológica.

   Aqueles que sobreviveram, em contato forçado com os doentes e os agonizantes,
foram testemunhas de cenas de que a princípio não se deram conta, mas cuja
lembrança lhes voltará com a calma, e que não podem ser explicadas senão pela
ciência espírita. Os casos de aparições, de comunicações com os mortos, de
previsões seguidas de realização, aí foram muito comuns.

   

Epidemia na ilha Maurício, França

Continua



   Aplacado o desastre, a memória de todos esses fatos surgirá e provocará
reflexões que pouco a pouco levarão a aceitar as nossas crenças.

   A ilha Maurício vai renascer! O ano novo verá extinguir-se o flagelo de que ela
foi vítima, não por efeito dos remédios, mas porque a causa terá produzido o seu
efeito. Outros climas, por sua vez, sofrerão o ataque de um mal da mesma, ou de
qualquer outra natureza, determinando os mesmos desastres e conduzindo aos
mesmos resultados.

   Uma epidemia universal teria semeado o espanto da Humanidade inteira e por
muito tempo detido a marcha do progresso; uma epidemia restrita, atacando
passo a passo e sob múltiplas formas cada centro de civilização, produzirá os
mesmos efeitos, salutares e regeneradores, mas deixará intactos os meios de
ação de que a Ciência pode dispor.  Os  que morrem são vitimados pela
impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de
combatê-la. O perigo torna inventivo, e quando todos os meios materiais
estiverem esgotados, cada um será constrangido a pedir a salvação aos meios
espirituais.

   Sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de
serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível,
em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam
quais forem os seus resultados. Para o materialista, é a morte horrível e o nada
por consequência; para o espiritualista, e em particular para o espírita, que
importa o que acontecer! Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre
inabalável; se morrer, o que conhece da outra vida fá-lo-á encarar a passagem
sem empalidecer.

   Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo,
compenetrai-vos desta verdade: a morte não é senão uma palavra vã e não há
nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Aqueles para
os quais o mal será insuportável, serão os únicos que tê-lo-ão recebido com o riso
nos lábios e a despreocupação no coração, isto é, que julgar-se-ão fortes em sua
incredulidade.

CLÉLIE DUPLANTIER.

(Sociedade de Paris, 23 de outubro de 1868)

Ilhas Maurício, França





2a feira de 19:30 às 20:30
Estudo do livro "O que é o espiritismo" para iniciantes 

             com Marcos Vianna

2a feira 20:00 as 21:00
Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com Leda Raposo

2a feira das 20:00 as 21:00
Estudo da mediunidade 
com Jocimar Herdy

2a feira das 20:00 as 21:00, 
Estudo do Livro dos Espíritos
                com Kamila Grativol

Quer conhecer aQuer conhecer aQuer conhecer a
   Doutrina Espírita ?Doutrina Espírita ?Doutrina Espírita ?

Agende seu horárioAgende seu horárioAgende seu horário


