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Lar Espírita
Bezerra de Menezes

O que é o Informativo

Agradecendo a oportunidade dada pelo Mestre Jesus, com imensa satisfação apresentamos nosso primeiro
exemplar.
Com periodicidade ainda não definida, visamos levar até a comunidade e colaboradores, através desta
publicação, o andamento de todos os projetos e atividades.
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Festa Junina

+

Programa Manutenção de Computadores

Em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, firmamos na
última quinzena de agosto, o Programa Manutenção de Computadores
para jovens.
Este Programa, integrante do Núcleo de Pré-profissionalização Paulo de
Tarso, consiste em um curso para jovens em medida sócio-educativas,
visando sua reintegração na sociedade e enriquecendo seu currículo
profissional.

Aberta aos pais e alunos, alem da
comunidade, a Festa Junina
transcorreu em um ambiente de
muita fraternidade.
As crianças puderam se divertir
em brincadeiras, tais como, pescaria,
boca do palhaço, piscina de bolinha,
além da tradicional quadrilha.
Todos os presentes se deliciaram
com canjica, cachorro quente,
pipoca, bolo de milho e refrigerante.
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Projeto Brinquedoteca

Através de doação da Fundação Prada, o Projeto Brinquedoteca se torna
realidade!
O Projeto consiste na formação de um espaço onde as crianças atendidas
pela Creche Meimei fixem os conceitos pedagógicos utilizados em sala de
aula, através de brinquedos pedagógicos e comuns, tais como, livros,
material multimídia, bolas, bonecas, entre outros.
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Aniversário do LEBEM e Feira Cultural
Realizada pela Equipe Pedagógica,
Professores dos Cursos Préprofissionalizantes e Creche Meimei, os
alunos puderam apresentar seus
trabalhos na III Feira Cultural do Lar
Espírita Bezerra de Menezes.
Foram mais de 100 trabalhos
organizados em uma exposição aberta à
toda comunidade durante o último final
de semana de agosto.

Você Sabia?

Que a Ética Cristã é disciplina
integrante de todos os nossos
cursos?
Visando a convivência com
respeito, a honestidade e
entendimento, a Ética Cristã objetiva
despertar o raciocínio para todos os
fatos que fazem parte do dia-a-dia,
bem como a oportunidade para
treinar e exemplificar o Evangelho de
Jesus.
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Contribuintes

As contribuições de nossos associados são apoio à todas atividades
desenvolvidas pelo Lar Espírita Bezerra de Menezes. Contribuições estas de
suma importância para o desenvolvimento e manutenção do Lar.

Mensagem
Não te peço o máximo que alguém talvez te venha solicitar...
Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender.
Meimei
Mensagem da Criança ao Homem - Livro “O espírito da Verdade”
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