
Lar Espírita
Bezerra de Menezes

Informativo LEBEM
Boletim informativo do Lar Espírita Bezerra de Menezes
Ano 5 - nº 27 - Dezembro/2012 - Distribuição Gratuita

Rua Benjamin B. Cerezolli, 580 - Ribeirão Pires - SP - CEP: 09404-600
Tel.: (11) 4828-3019 - Fax: (11) 4824-3015 - www.lebem.org.br - contato@lebem.org.br

Evento “Meu 
Irmão Camarada”

Em outubro foi realizado 
mais um evento do Projeto 
Família Parceira, em que 
os irmãos das crianças da 
Creche Meimei foram os 
principais protagonistas. Os 
presentes puderam assistir 
a um filme com seus irmãos, 
participando ativamente da 
rotina dos mesmos.

Para enriquecimento dos conteúdos 
desenvolvidos nos cursos de Cabeleireiro 
e Manicure, foi promovido no final do mês 
de outubro, o “I Workshop de Maquiagem 
do LEBEM”, trazendo novos conhecimentos 
a todas as alunas presentes. A cabeleireira 
Sandra, proprietária de um dos salões de 
beleza mais tradicionais de Ribeirão Pires 
foi quem ministrou o Workshop, que também 
foi aberto a comunidade em geral.

Workshop de Maquiagem

Oficina de Pipas
Como parte do encerramento das atividades deste ano, a equipe docente das Oficinas 
Educativas para jovens de 6 aos 15 anos, promoveu diversas atividades, como a oficina de 
confecção de pipas, aproveitando a cultura local, que estimula as brincadeiras de rua, ainda 
muito frequentes na comunidade. 

Senhor Jesus!
Conhecemos os Teus ensinamentos.
Auxilia-nos a cumpri-los.
Guardamos as Tuas palavras.
Ampara-nos, a fim de que venhamos a traduzi-las em trabalho 
no serviço aos semelhantes.
Legaste-nos o Amor uns aos outros, por legenda da própria 
felicidade.
Guia-nos à prática dessa lição bendita, de maneira a que o 
nosso dia a dia se faça caminho de Fraternidade e Luz.

Senhor!
Disseste-nos: — “Dou a vós a minha Paz” e tens mantido a 
Tua promessa, através de todos os séculos da vida cristã.
Inspira-nos, por misericórdia, o respeito e a fidelidade aos 
Teus desígnios para que não venhamos a perder a Paz que 
nos deste, com a intromissão de nossos caprichos, na Paz 
que nos vem de Deus.
Assim seja. 

Emmanuel 
(Livro “Chico Xavier Mediunidade e Vida”, psicografia de Francisco C. Xavier)M
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Em reunião de Pais e Mestres, os presentes 
puderam conferir o resultado do projeto “Pequenas 
oportunidades, grandes talentos”, de iniciação 
artística na educação infantil, apoiado pela 
Eletropaulo. Foram expostos mais de 50 obras 
e registros artísticos das atividades propostas 
durante este ano. 

Mostra Projeto 
Eletropaulo

Neste último informativo do ano a Diretoria do LEBEM envia a todos, que nos têm amparado, direta ou 
indiretamente, um abraço carinhoso de gratidão, inclusive aos funcionários e voluntários pelo trabalho realizado.
Rogamos neste Natal de Jesus, as bênçãos do Pai, extensivas aos amigos e familiares.

No dia 24 de novembro, 
foi promovida a última 
reunião deste ano, 
com os Pais e Mestres 
da Creche Meimei, 
enriquecida com a 
palestra sobre “Inclusão 
de Def ic ientes na 
Sociedade”, por Tânia 

Macedo - pedagoga especializada em deficiência auditiva/surdez, 
e membro da Gerência de Políticas Públicas para Pessoas com 
Deficiências de Ribeirão Pires.

Reunião de Pais e Mestres


