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Destaques de nossas atividades neste trimestre:

§ LEBEM 35 Anos

Lar Espírita
Bezerra de Menezes
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No dia 31 de agosto o LEBEM comemorou 35 anos de existência completados em 29/08/2008.
Como presente de aniversário o Lar pôde contar com todo o talento musical do Sr. Waldir Redondo, que durante
a manhã agraciou aos convidados com a harmonia de seu teclado.
ANOS
Proporcionando momentos inesquecíveis, a palestra da Dra. Marlene Nobre (presidente daAssociação Médico1973 - 2008
Espírita do Brasil) versou sobre a vida pública de seu esposo Deputado Freitas Nobre, cujo teor de dignidade,
honestidade e fraternidade foi imbatível ao compromisso ético assumido enquanto homem público, mostrando que
a política e a vivência espírita podem e devem caminhar juntas.
Após a palestra, foi apresentado ao público presente um vídeo em que se retrata o desencadear de um
sonho, concretizado passo a passo por colaboradores, voluntários e simpatizantes do Lar. Desde o
início das obras em 1976 até o primeiro semestre de 2008, esta apresentação enfocou histórico e
missão do LEBEM, além de seus 5 núcleos existentes com respectivas atividades e projetos
implementados.
Pelo empenho, comprometimento e dedicação às obras realizadas no LEBEM, foi concedido o título
de sócio benemérito ao Dr. José de Freitas Nobre, por intermédio de sua esposa Dra. Marlene Nobre,
homenagem que faz jus ao ser humano notável pela abnegação às causas sociais e espíritas como
pessoa pública que foi.
No momento em que foi servido o tradicional caldo
verde, houve também a apresentação cultural do
Núcleo Creche Meimei. Este momento marcou a
conclusão do “Projeto Circo” com a participação
dos alunos da Fase III e Alfabetização em diversos
números, como mágica, equilibrismo, globo da
vida, domador de leão, finalizando com um número
de dança.
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§ Excursão ao Parque

§ Cursos com Cara Nova

No dia 10 de julho, as crianças de 3 a
6 anos da Creche Meimei tiveram um
dia super divertido no Parque Prefeito
Celso Daniel em Santo André. Com o
apoio da Secretaria de Educação e
Cultura de Ribeirão Pires, esta excursão
permitiu aos alunos realizarem
atividades recreativas no playgroung, caminhada ecológica, além
de um belo piquenique.

Foi com grande alegria que alunos e professores deram
início em agosto às novas turmas de
informática, montagem e
manutenção de microcomputadores,
desenho técnico mecânico e
educação complementar. Ao todo,
são mais 90 novas vagas oferecidas
ao público em torno do Lar.

§ Capacitação de Educadores
Educadores da Creche Meimei e do programa
de Educação Complementar foram ao III
Encontro de Educação, Inclusão Social e Práticas
Educativas no auditório do Colégio Oswald de
Andrade, evento realizado em 6 de setembro, das
10h às 13h30, com a parceria da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo.

§ Mensagem
“Enfim, para ganhar a paz, toma o amor ao próximo por legenda
da própria vida.” Emmanuel

Livro “Urgência”- psicografia de Francisco Cândido Xavier

Gratidão do LEBEM
Aos nossos Colaboradores e Parceiros.
Alavanca permanente de nossas realizações.
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