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Bezerra de Menezes

Destaques de nossas atividades neste trimestre:
§ Novo Curso de Manutenção de Microcomputadores
Com 20 alunos matriculados, o Núcleo de Pré-profissionalização Paulo de Tarso iniciou em outubro mais uma turma do Curso de
Manutenção de Microcomputadores. Ministrado por voluntário aos sábados das 9 às 13 horas, jovens a partir dos 16 anos adquirem
técnicas de montagem e manutenção de micros. No programa há inclusive aulas de Valores Humanos, Ética Cristã e Cidadania.

§ Comemoração do Dia das Crianças
Alunos e professores da Escola Estadual Casemiro Poffo, junto com a Equipe Pedagógica
do LEBEM, promoveram uma tarde de festividades para as crianças do Núcleo Creche Meimei.
Brincadeiras, gincanas culturais, teatro de fantoches, dança, entre outras atividades fizeram
parte da comemoração.

§ Almoço em Família

§ Noite da Pizza

Em parceria com a Casa Espírita a Caminho da Luz,
realizamos no dia 28 de outubro o I Almoço em Família nas
instalações do “Caminhando Núcleo de Educação e Ação Social”
em Interlagos, São Paulo. O evento contou com a participação de
mais de 250 pessoas, onde puderam desfrutar, alem do delicioso
cardápio, da palestra “A Família na Atualidade”. Toda
arrecadação foi
revertida para a
manutenção das
atividades do Lar
Espírita Bezerra
de Menezes e
Casa Espírita A
Caminho da Luz.

Com o apoio do corpo de voluntários, pais e alunos dos
Núcleos: Creche Meimei, Paulo de Tarso e Anália Franco, o
LEBEM realizou em novembro mais uma sensacional Noite da
Pizza. O rodízio beneficente, que já está se tornando
tradicional na região, teve como principal atração a dupla
sertaneja Zé Pinheiro e Fabiano.

§ Formatura
Em uma grande comemoração na manhã do dia 15 de dezembro,
marcando o encerramento das atividades de mais um grato ano, o
Núcleo de Pré-profissionalização Paulo de Tarso formou mais de 50
alunos dos cursos de Espanhol, Inglês, Informática, Manutenção de
Micros e Grafitagem. No período da tarde, o Núcleo Creche Meimei
realizou a formatura de 15 crianças da fase III, de 05 a 07 anos. As
comemorações contaram com apresentações culturais, entrega de
certificados, além da presença de familiares e representantes da
Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.

§ Mensagem
“Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça
de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não
conseguiremos a realização, sem transformarmos, diariamente, a
pequena parcela de verdade possuída por nós, em amor aos
semelhantes.” Emmanuel - Livro “Pão Nosso”- psicografia de Francisco Cândido
Xavier

§ Concurso Literário
Alunos do programa de Reforço Escolar (Rede Ribeirão de
Cidadania) do LEBEM participaram no mês de novembro do
1º Concurso Literário “Professor Américo Del Corto”,
promovido pela Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão
Pires. Alunos entre 11 e 15 anos tiveram a oportunidade
explorar toda a sua criatividade com a elaboração de poesias e
crônicas.
Nosso aluno
Luiz Ricardo
obteve o 2º
lugar na
classificação
geral, com a
poesia “Dia
de Santo
Antônio”.

§ Natal Solidário
Promovido pela Rede de Entidades Assistenciais de
Ribeirão Pires, dentre elas o LEBEM, organizou-se no mês de
dezembro um chá em prol das atividades das organizações
sociais do município. Realizado no Ribeirão Pires Futebol
Clube, o chá teve, entre outras atrações, um bingo beneficente
com diversos prêmios ofertados pelas entidades.

Sua participação é muito importante!
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