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Lar Espírita
Bezerra de Menezes

Destaques de nossas atividades neste trimestre:
§ Formaturas

§ 34 anos do LEBEM

No dia 7 de julho, mais uma turma dos cursos de
Informática e Conversação na Língua Inglesa se formou no
LEBEM, através do Núcleo de Pré-profissionalização Paulo de
Tarso. Além de familiares, convidados, da equipe pedagógica e
professores voluntários, a formatura contou com a presença de
autoridades da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.
Na manhã do dia 18 de agosto ocorreu a formatura da 1ª
Turma do Projeto “Transforme Pichar na Arte de Grafitar”,
com 30 jovens a partir de 15 anos. Este projeto conta com a
participação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e
doAdolescente de Ribeirão Pires (CMDCA) e do LEBEM.
Já no dia 25 de agosto teve início a 2ª turma do Projeto,
contando com 34 alunos a partir de 15 anos.

Com muita emoção, sob as bênçãos do Mestre Jesus,
comemoramos no dia 26 de agosto os 34 anos de fundação do Lar
Espírita Bezerra de Menezes.
A comemoração contou com apresentação musical do Sr. Waldir
Redondo e palestra com o Sr. Eduardo Miyashiro. Apresentação da
peça teatral “Bezerra de Menezes - Luz e Sabedoria” com os alunos
do projeto Rede Ribeirão de Cidadania, encerramento do projeto
Turma da Mônica, com exposição de atividades e apresentação
musical dos alunos da Creche Meimei, apresentação cultural
“Poesias Declamadas” e “Dança de Rua” com os alunos do projeto
Rede Ribeirão de Cidadania.
Realizamos também a IV Feira Cultural, com apresentações e
exposição dos trabalhos de todos os alunos.

§ Projeto Voluntariar 2007
No último mês de julho, familiares e alunos dos Núcleos
Creche Meimei, Paulo de Tarso e Anália Franco, participaram
do Projeto Voluntariar. O objetivo deste projeto, realizado pela
primeira vez no LEBEM, é promover atividades em que os
participantes possam refletir sobre a importância da prestação
de serviços voluntários. Dentre as realizações do dia, estão os
trabalhos que contribuíram para a manutenção e conservação
do Lar.

§ Visita da Rádio Boa Nova
Sábado, 11 de agosto de 2007. A nosso convite, a Radio Boa
Nova gravou o Programa “Conhecendo a Casa Espírita” no
LEBEM. Foram realizadas entrevistas com a diretoria e
voluntários, que resgataram a história do Lar, relatando os
avanços e conquistas. Participaram também professores e
alunos que contaram algumas de suas experiências.

§ VIII Encontro Anual da Rede
Organizado pela Fundação Abrinq em parceria com 135
entidades do Estado de São Paulo, dentre elas o LEBEM,
realizou-se na
Universidade
São Judas no
último dia 20 o
VIII Encontro
Anual da Rede
Nossas Crianças.
Neste ano
realizamos a
oficina “Bonecas
de Pano”,
envolvendo positivamente os participantes.

Alunos declamando poesias.

§ Passeio ao Zoológico
Organizado pela Equipe Pedagógica e Professores, em 15 de
agosto as crianças da Creche Meimei foram passear no Zoológico
de São Paulo.
Com isso, 40 crianças puderam enriquecer seus conhecimentos
adquiridos em sala de aula sobre a fauna brasileira.

§ Mensagem
“Tende por templo, o Universo;
Por altar, a Consciência;
Por imagem, Deus;
Por Lei, a Caridade.”
Léon Denis

Sua
participacao
e
fundamental!
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