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Lar Espírita
Bezerra de Menezes

Destaques de nossas atividades neste trimestre:
§ Artesanato
Esta oficina permite divulgar a arte e o
artesanato para a comunidade próxima
ao Lar Espírita Bezerra de Menezes
através de variados cursos, estimulando
a utilização de materiais recicláveis, a
percepção artística, a sensibilidade e a
observação nos detalhes e nas cores.
Esta oficina faz parte do Projeto

Fortalecendo a Família da Instituição.
As aulas são expositivas sobre a
utilização do material e aulas práticas das
técnicas especificas exigidas em cada
trabalho.
São ministradas para alunos e
multiplicadores, aos sábados das 9 às 16
horas.

§ Núcleo Pré-Profissionalização Paulo de Tarso
Dia 1 de abril
realizamos o
e v e n t o e m
“Comemoração as
novas instalações
do Núcleo de PréProfissionalilzação
Paulo de Tarso",
cumprindo assim o

projeto que visava reunir todos os cursos préprofissionalizantes em um único ambiente.
Durante o evento tivemos a palestra "Educação do
Jovem" com Valter Afonso.
Agora, com as novas instalações, são atendidos mais
de 200 jovens e adultos nos cursos de Informática, Inglês,
Espanhol, Informática, Reforço Escolar, Grafitagem e
Dança.

§ Pichar na Arte de Grafitar
“Transforme Pichar na Arte de Grafitar”
Este é o objetivo das aulas que são ministradas para
alunos de 15 a 20 anos, as sextas-feiras das 14 às 17
horas e sábado das 8 às 10 horas.

§ LEBEM na Internet
Lançado há pouco mais de um ano, o site do Lar Espírita
Bezerra de Menezes tem por finalidade divulgar a entidade,
bem como criar um novo canal de comunicação com a
comunidade e a sociedade.
Visite nosso site www.lebem.org.br

§ Mensagem
“Todos somos suscetíveis de realizar muito, na esfera
de trabalho em que nos encontramos.
Repara a posição em que te situas e atende aos
imperativos do Infinito Bem. Coloca a Vontade Divina
acima de teus desejos, e a Vontade Divina te aproveitará.”
Emmanuel - Psicografia de Francisco Cândido Xavier - Livro “Fonte
Viva”

Sala de Alfabetização - Uma das novas instalações da
Creche Meimei, permitindo melhor acomodação dos
alunos em sala de aula.

Ai esta a sua
participacao!
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