
 

 

ADOLFO BEZERRA DE MENEZES  
        Foi na madrugada de 29 de agosto de 1831 que o 
pequeno Adolfo viu a luz do dia, na freguesia do Riacho do 
Sangue, Ceará.  
        Contava sete anos de idade quando sua mãe o 
matriculou na escola pública. Em dez meses, aprontou-se na 
leitura, na escrita e em contas.  
        A natural propensão para qualquer estudo fez com que 
ele muito se adiantasse. Chegava a substituir o professor, 
aos treze anos, ditando as lições aos colegas e corrigindo 
erros cometidos.  
        Não sentindo pendor algum para o estudo do Direito, 
como seus dois irmãos mais velhos, confessou ao pai os 
anelos que nutria pela Medicina.  
        Como no Norte e Nordeste, naquela época, não 

houvessem escolas de medicina, seu pai, Antônio Bezerra de Menezes, viu-se na contingência de 
enviar o filho para a Corte.  
        Pretendia ser médico? Pois que seguisse o seu destino! Chamou o jovem estudante, que 
contava apenas vinte anos, e expôs-lhe todos os motivos de sua pobreza, relatando-lhe o que 
sucedera com os credores, com a fazenda, etc. (É que seu pai, bom e generoso, nunca mediu 
sacrifícios, na hora de socorrer aqueles que lhe estendiam a mão. Daí a exploração de que, não raro, 
foi vítima o coração bondoso do “coronel” Antônio Bezerra! Um dia a coisa chegou a triste termo! 
Tornou-se simples administrador daquilo que fora sua fortuna. Retirava apenas o necessário, 
chegou a passar privações. Mas estava quitando sua dívida para com os credores!). 
        Adolfo disse-lhe, então, que tudo o que ouvira havia sido um grande e inestimável estímulo 
para ele. Disse-lhe que prometia ser digno do nome honrado que levava com ele para a Corte. O 
pai abraçou o filho. Intimamente possuía a certeza de que ele cumpriria a promessa.  

*** 
        De 1851 a 1856, decorreu o lustro mais cheio de esperanças e inquietações vivido pelo futuro 
médico, no Rio de Janeiro.  Foram anos sublimados por toda espécie de renúncias e de sacrifícios, 
suportados, aliás, com resignação e serenidade. Múltiplas eram as necessidades que o cercavam... 
Pobre, um dos estudantes mais pobres do seu tempo, viu-se na necessidade de lecionar, desde o 
segundo ano, para manter-se na faculdade. Dava aulas, nas horas de intervalo e à noite. 
        Como não possuía livros, estudava nas bibliotecas públicas.  
        Quando concluiu o seu curso, juntamente com um colega mais aquinhoado pela fortuna, 
instalaram-se em uma salinha, no centro comercial da cidade. Durante os meses em que o 
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consultório permaneceu aberto, a clínica foi quase nenhuma. Contudo, não se verificava a mesma 
coisa em sua casa de residência. Seus diagnósticos denunciavam a notável intuição do médico na 
arte de curar. O bairro enxameava de criaturas curadas pelo “seu doutor Bezerra...” 
        Viu-se, em pouco, rodeado de numerosa clientela, senhor de uma clínica invejável. Mas, seus 
colegas da época, com certeza, não lhe invejavam o sucesso. É que essa imensa clientela não rendia 
coisa alguma. A figura do Apóstolo já começava a se esboçar... 
        Um amigo, médico militar, chefe do Corpo de Saúde do Exército, decidiu chamá-lo para o 
Hospital Central, como médico militar. Foi assim que Bezerra de Menezes passou a ser cirurgião-
tenente do Exército. Foi outra página refulgente de sua carreira! 
        Predestinado para o exercício superior da medicina, viu Bezerra o seu campo dilatado para um 
campo até então impraticável: a CIRURGIA.  
        Começou o triunfo. Não se deixou, porém, envaidecer. Continuava a sentir a necessidade de 
socorrer aqueles que o procuravam. Não esqueceu a sua enorme “clientela caseira”. E a “espécie” 
de clientela era sempre a mesma: pobre, paupérrima, miserável... Pela primeira vez, Bezerra viu 
seu nome alongado, com o complemento de “MÉDICO DOS POBRES”.  
        Esse título foi o mais glorioso que ele alcançou na vida, consoante sua própria confissão.  
        Já então com a fama, o consultório do centro comercial entrou a se tornar movimentado. Lá, 
porém, os clientes ricos pagavam..., mas, ele gastava tudo o que ganhava, com os seus pobres.  
        Casou-se no dia 6 de novembro de 1858, com d. Maria Cândida de Lacerda. O ambiente 
acolhedor do lar deixou-o maravilhado.  
        O calendário marcava o ano de 1860. Foi convidado a ingressar na Política. Bezerra, por 
princípio, quis evitar a política. Em casa, porém, sua dedicada companheira mirava com 
indisfarçável orgulho o convite do Partido. E Bezerra acedeu. Mas teve que renunciar ao Exército. E 
Bezerra vencia na vida pública.   
        Porém, sua esposa veio a desencarnar em 1863. Ficou viúvo, com dois filhinhos: um de três e 
o outro de um ano de idade. 
        Caiu em supremo desalento. Após algum tempo, a grande crise foi vencida e Bezerra retornou 
para as lutas da política.  
        Sentindo necessidade de consolação, o “médico dos pobres” buscou o consolo da religião. 
Entrou a ler a Bíblia.   
        Por essa época Bezerra, que fora reeleito vereador em 1864, casara-se em segundas núpcias, 
com d. Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira mulher e de quem 
teve sete filhos. D. Cândida Augusta amparou Bezerra com desvelo e carinho extraordinários.  

*** 
        Em 1869, desencarnava em Paris, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec.  
        No Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, o ambiente favorável à homeopatia se encontrava 
fortemente acentuado.  
        As falanges de Ismael sugeriram aos espiritistas brasileiros a necessidade de criar, no Rio, um 
núcleo central das atividades, que ficasse como órgão orientador dos movimentos da doutrina no 
Brasil. Fundaram, então, o GRUPO CONFÚCIO. (O nome Confúcio não era uma homenagem à 
memória do grande pregador chinês. Confúcio era um esclarecido espírito – um dos emissários de 
Ismael - que se comunicava nos grupos particulares da cidade, com esse pseudônimo, transmitindo 
instrutivas mensagens e valiosos ensinamentos). “Em 1873 fundava-se, com estatutos impressos e 
demais formalidades exigidas, o “GRUPO CONFÚCIO”, que constituiria a base da obra tangível e 
determinada de Ismael, na terra brasileira.”   
        A divisa do Grupo Confúcio foi: “Fora da Caridade não pode haver salvação.” Assim, uma das 
formas de caridade, desde logo assentada, foi o tratamento pela homeopatia.  

*** 



        Desse grupo fazia parte o espírita dr. Travassos, que se apressou em levar um exemplar de “O 
Livro dos Espíritos” ao deputado Bezerra de Menezes. Encontrou-o, quando se encaminhava para 
tomar o bonde, de retorno ao lar.  
        Bezerra se instalou no banco e abriu displicentemente o volume e correu os olhos por algumas 
páginas. Interessando-se desde logo, monologou: “Ora adeus! Não irei com certeza para o inferno, 
só por ler isto!...”  E atirou-se vivamente à leitura. À medida que avançava pelo texto afora, uma 
perplexidade intensa o invadia.  
        Ouçamo-lo com as suas próprias palavras: - “Lia. Mas não encontrava nada que fosse novo 
para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim!... Eu já tinha lido ou ouvido tudo 
o que se achava no “Livro dos Espíritos” ... Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso 
e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou como se diz vulgarmente, de 
nascença...” 

*** 
        O Grupo Confúcio continuava a angariar adeptos. Todavia, várias dissensões repontaram entre 
eles. Surgiram dois partidos, o dos “científicos” e o dos “místicos”; (os primeiros não aceitavam 
senão os fenômenos espíritas, em sua intrínseca relação com as leis científicas; os demais, que 
aceitavam a doutrina de Jesus, através da codificação elaborada por Kardec). Por isso, teve uma 
existência de três anos rápidos.  
        Os mensageiros de Ismael, triunfando da discórdia que destruía o grande núcleo nascente, 
fundavam sobre ele, em 1876, a “Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade”, sob a 
direção esclarecida de Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, grande discípulo do emissário de 
Jesus, que tivera a sua tarefa previamente determinada no Alto.  
        Porém, de novo, estabelecem-se a desarmonia e a discórdia e os mensageiros de Ismael 
reorganizam as energias existentes para fundarem, em 1880, a “Sociedade Espírita Fraternidade”. 
Em 1883, Augusto Elias da Silva lançava o “O Reformador”, coadjuvado por companheiros e hostes 
invisíveis. Uma plêiade de médiuns curadores inicia, no Rio, o seu penoso apostolado.  
        Elias da Silva e seus companheiros notam, entretanto, que a situação se ia tornando difícil com 
as polêmicas esterilizadoras. A esse tempo, os emissários do Alto prescrevem aos seus camaradas 
do mundo tangível:  
        - CHAMEM, AGORA, BEZERRA DE MENEZES ao seu apostolado! 
        Elias bate, então, à porta generosa do mestre venerável, cujo coração já se encontrava a 
postos, no sagrado serviço da Seara de Jesus, na face da Terra.  
        Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. 
Estabelece a prudência e a discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos.  
        A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente 
instalada na Pátria do Cruzeiro. As divergências foram atenuadas, para que a tranquilidade voltasse 
a todos os centros de experimentação e de estudo.  

*** 
        Existiam, no Rio, sociedades prestigiosas, mas cada qual com seu programa particular. A 
Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884, por Elias da Silva e outros, no Rio de Janeiro, 
esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia no sentido de federá-las.  
        Os operários espalhavam-se pelo Rio, cada qual com a sua ferramenta, dentro do grande 
plano da unificação e da paz, nos ambientes da doutrina... 
        Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciara uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de 
“O Paiz”, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do Cristianismo.   A palavra de 
Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração dos seus leitores. 



        As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra Ismael e o Evangelho, 
no ano de 1893, quando o próprio Bezerra foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de 
“O Paiz”, depois de quase sete anos de doutrinação ininterrupta e brilhante.  
        Ismael, porém, não abandonou seus colaboradores; reuniu os companheiros mais afins e 
reorganizou a sua obra. Consolidou a Assistência aos Necessitados, fundada em 1890, e a 
CARIDADE foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição. Numa das noites 
memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia a sua posição de diretor de todos os 
trabalhos de Ismael no Brasil. Inúmeros casos poderiam ser citados como prova da sua ação 
beneficente em favor dos necessitados. Recebeu o título de “KARDEC BRASILEIRO”.  
        Bezerra era assim. Seu espírito andava sempre voltado para os outros, na preocupação do que 
pudesse precisar, do que lhes faltava. Para si mesmo, tudo bastava. Dava tudo o que possuía...  
        Sua família, no entanto, sofria o reflexo do altruísmo do seu chefe. É que Bezerra nada cobrava 
aos seus clientes. Não só se esquivava a receber; despojava-se, ainda, dos últimos níqueis, em favor 
dos pobres. Dias e dias, semanas e meses se sucediam e as agruras se acumulavam, em casa.  
        Diante da situação aflitiva, sua esposa decidiu agir. Foi procurar o amigo Cordeiro, que se 
surpreendeu com o relato. Prometeu agir da seguinte forma: cobraria as consultas de Bezerra, mas 
só àqueles que estivessem em condições de pagar.  
        Não foi sem alguma relutância que o médico aceitou tal estado de coisas. Mas, impôs uma 
condição: a de que o dinheiro das consultas não lhe passasse pelas mãos.  
        Dessa forma pôde ser amenizada a situação aflitiva da família do médico. E a vida continuou... 

*** 
        Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael 
pudesse ser livremente cultivada no século XX. 
        Logo nos primeiros dias de janeiro de 1900, Bezerra foi acometido por violento ataque de 
congestão cerebral, que o prostrou no leito, naquele leito pobre de onde ele jamais iria poder 
levantar-se. Principiou daí o longo período de agonia que durou três meses... 
        Os membros endureceram na paralisia irremediável; os olhos continuavam a mover-se. A 
língua travou-se-lhe na boca retorcida e grossa; mas os olhos brilhavam ainda.  
        Ao lado do leito, apenas uma cadeira de palhinha e uma pequena mesa atulhada de 
medicamentos, receitas, copos, vidros, etc.  
        Na cadeira havia continuamente uma criatura qualquer. Era o lugar das visitas. Só podia 
penetrar no quarto uma pessoa de cada vez; e era interminável a sucessão dos que vinham ocupar 
aquela cadeira! 
        Ninguém falava; mesmo porque Bezerra não poderia responder.  
        Verificava-se então um caso curiosíssimo: os visitantes enfiavam, delicadamente, suas 
espórtulas (doações em dinheiro) por baixo do travesseiro do enfermo.  
        No dia 11 de abril de 1900, (portanto, há 120 anos atrás) Bezerra regressa à Pátria Espiritual, 
legando-nos páginas luminosas de trabalho e amor.  

*** 
        Após a sua desencarnação, trabalhou através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, 
durante muitos anos, no receituário e orientação espirituais, como também de mensagens 
consoladoras e instrutivas (constantes em obras de Espíritos Diversos) e também de sua autoria: 
“Bezerra, Chico e Você” e “Apelos Cristãos”.  

BEZERRA DE MENEZES, obrigado por tudo! Muito obrigado! 
Fontes de consulta: “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho” (Humberto de Campos/F.C.Xavier e 

“Bezerra de Menezes - o Médico dos pobres” (F. Acquarone) 

 

 

 



 

“VIVÊNCIA XAVIER” no GRUPO ESPÍRITA DA PRECE DE CHICO XAVIER  
 

O GRUPO ESPÍRITA DA PRECE DE CHICO 

XAVIER (Av.João XXIII, 1469, Parque das 

Américas), sob a coordenação de nossos irmãos Dr. 

Eurípedes Higino dos Reis, Maria Elisa Dias e Neusa 

de Assis, realiza o ENCONTRO “VIVÊNCIA 

XAVIER”, com o objetivo de manter sempre viva a 

chama que o querido médium acendeu em nossas 

almas, recordando sua vida e obra, todas as 6as. 

Feiras, às 19h30. 

 
 

 

 

 

 

GRUPO ESPÍRITA “DIAS DA CRUZ” – 30 anos iluminando 

consciências... 

 

O GRUPO ESPÍRITA “DIAS DA CRUZ”, Rua Antonio Rodrigues da Cunha 

Castro, 720, Amoroso Costa, fundado no dia 28/08/1990, está completando 30 

ANOS ininterruptos de trabalho, em nome de JESUS, na divulgação da Doutrina 

Espírita.  Confira a programação: 

DIA 03/08: Romes Belchior 

DIA 10/08: Rose Almeida 

DIA 17/08: Gaspar Fernandes 

DIA 24/08: Rosa Teófilo 

DIA 31/08: Marta Fernandes 

TODOS ESTÃO CONVIDADOS.  
 

 

 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EVANGELIZADORES 

INFORMAÇÕES:  

 

        A União Espírita Mineira estará 

disponibilizando cursos de Formação para 

Evangelizadores, utilizando as ferramentas 

digitais, sendo que cada CRE (Conselho Regional 

Espírita) tem um limite de inscrições.  

        O objetivo principal é que estas pessoas que 

participarem, possam multiplicar – possam ser multiplicadores – de formação dessas ferramentas em 

sua cidade.  

        Essa formação destina-se, exclusivamente, para os trabalhadores da Área da Infância e 

Juventude (AIJ). 

       A Oficina de Ferramentas Virtuais será realizada em 2 finais de semana, respectivamente, sendo 

dias 14/8; 15/8; 16/8; 21/8; 22/8, 23/8; com oficinas de 2 horas de duração, totalizando 6 encontros 

virtuais. Foram disponibilizadas até 8 (oito) vagas por CRE, inscrições estas já preenchidas.  

       Essa formação disponibilizará tutoriais e materiais que poderão ser utilizados pela equipe em 

formações nos respectivos CRE. 

  

       Padlet, Emoji Keyboard, Jamboard, Wordwall, Educolorir, Geniol, Stopots, Kahoot, Gartic, 

Mentimeter, Google Form, Google Meet, Google Fotos, Pixton, Canva, Bitmoji, Google Classroon 

são algumas das ferramentas que serão vivenciadas. 
 



CULTO DE ASSISTÊNCIA “AURIALDO JÚLIO DE ALMEIDA” /Aniversário 
 

O CULTO DE ASSISTÊNCIA “AURIALDO 

JÚLIO DE ALMEIDA”, órgão assistencial da 

Área de Assistência Fraterna, da AME 

uberabense, foi fundado, nesta cidade, em 23 de 

agosto de 1959 (há 61 anos), por diversos templos 

espíritas e objetiva: 

        1- REABILITAÇÃO de famílias 

necessitadas, dando-lhes ordinariamente 

assistência parcial (satisfação das necessidades 

fundamentais) e, quando possível, a assistência 

total.  

        2- UNIFICAR, centralizando o trabalho de 

assistência que vinha sendo feito por diversas entidades espíritas de Uberaba, sob o nome de Culto 

de Assistência.  

        3- AMPLIAR, sempre que possível, o movimento, e torná-lo único em todas as entidades 

espíritas que mantiverem, em bases semelhantes, esse setor de assistência.  

        Devido ao problema que ora vivenciamos, do Corona vírus (COVID 19), esse trabalho não está 

sendo realizado em sua íntegra, aos sábados e domingos,  mas tão somente no primeiro domingo do 

mês, quando nossos irmãos fazem a entrega das cestas básicas às famílias ligadas ao Culto (Coleta). 

 

   

Sempre ressaltou o nosso irmão Jarbas Varanda:     

Torna-se necessária antes de mais nada, fazer a 

distinção o que é PRINCIPAL e o que é ACESSÓRIO, 

no movimento espírita. Entendemos nós, com os 

Benfeitores Espirituais, que a prática da CARIDADE é 

MEIO e não FIM em si mesmo, pois o que constitui o 

PRINCIPAL é a corporificação da grande 

FINALIDADE do Espiritismo: a revivescência do 

Cristianismo primitivo em sua pureza e 

simplicidade, pela elevação dos raciocínios e dos 

sentimentos (Emmanuel).  
        Assim, os espíritas realizam suas tarefas assistenciais, isto é, oferecem o pão, a roupa, a sopa, o 

remédio, o albergue, o lar aos desamparados, a pomada, os xaropes, etc, sem exigências e fiscalização 

quanto aos resultados, tendo o cuidado de não substituir a finalidade principal pelas assistenciais, que 

são acessórias.  

        Enfim, recorda que JESUS “USOU DA CARIDADE PURA PARA DIVULGAR AS 

VERDADES ETERNAS” (BEZERRA DE MENEZES). 

        Confirmando tal entendimento, o nosso irmão Chico Xavier, em conversa com o confrade 

Urbano Teodoro Vieira, de Araguari, sobre os benefícios do trabalho da pomada “Vovô Pedro”, teve 

a oportunidade de dizer: “Urbano, lembre-se que a ‘pomada’ é acessório!” 

  

“O Culto da Assistência é medianeiro entre o doador e o necessitado. O que nele 

trabalha é, em primeiro lugar, o maior beneficiado, porque estuda diretamente os 

problemas materiais e espirituais de sua cidade e, consequentemente, acaba 

entendendo a si mesmo.”    (Antônio Fonseca de Abreu) 

 

 
 

 

 



 

 

AME/UBERABA: REUNIÃO DO CEM 

 

       A Aliança Municipal Espírita – AME – de Uberaba convida 

a todos os companheiros diretores e colaboradores das Casas 

Espíritas de nossa cidade, para participarem da reunião virtual, 

que será realizada no dia 30 de AGOSTO, domingo, das 15 às 17 

horas, obedecendo à seguinte pauta:  

 1- Prece Inicial 
 2- Leitura de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” 
 3- Palavra da Presidente 
 4- Apresentação pela ÁREA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (AIJ) 
  5- Perguntas  
 6- Prece Final  

 Segue o link da reunião: meet.google.com/ghi-qvxv-eze 
 Aguardamos a participação dos estimados companheiros! 
 

COMISSÃO REGIONAL TRIÂNGULO em ação junto aos CRE Triângulo e 

Alto-Paranaíba/ 
 

            A Comissão Regional Triângulo (que tem como 

secretária Reila Eneides), reúne, semanalmente, com os 

Presidentes dos CRE do Triângulo e Alto-Paranaíba, 

tendo como objetivo  estudar o material  do Projeto 

Movimento Espírita Federativo e o material da 

Campanha Porque Estudar, apresentado no COFEMG.  

        O estudo teve início em 16/07/20, das 19 às 20h, 

sendo 30 minutos de explicação e interpretação do 

material do Projeto e 30 minutos de discussão.  

        Os presidentes dos CRE do Triângulo e Alto-Paranaíba estão se reunindo todas as quintas-feiras. 

        Coordenação: Presidente da União Espírita Mineira e Vice-Presidente e Grupo do GT (Grupo 

de Trabalho) da UEM (são 7 representantes das Regiões de Minas Gerais).  

 

NOTÍCIAS da 1ª. PRÉVIA da 57ª. COMMETRIM 
 

                 No dia 02 de agosto de 2020 (domingo), às 8 horas, 

teve início a 1ª. reunião virtual de diretoria dos CRE 

(Conselhos Regionais Espíritas do Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba). O objetivo: realização da 1ª. Prévia da 

57ª. COMMETRIM, com sede em Rufinópolis.  

        A reunião contou com a direção de Braz José 

Marques (presidente), coordenação de Nereu Nice de 

Sousa Alves e secretaria de Neilon Nice de Sousa Alves. 

A reunião, após a prece, iniciou com a apresentação dos 

objetivos da 57ª. COMMETRIM pelo companheiro 

Esdras Viggiano de Souza.  

        Os presidentes de CRE se manifestaram: Daniel 

Gervásio (CRE/Norte), Sonia Barsante Santos (CRE/Sul), Luciano Barbosa (CRE/Pontal), Ernane 

Borges e Joaquim Veloso (CRE Alto Paranaíba), Altamir Urzedo (CRE Rio Grande) e Gilmar (CRE 

Planalto). 

 



        O tema central escolhido foi “Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem.” 

 

         Algumas alterações que foram aprovadas: todas as COMMETRIM, agora, têm datas novas. 

        Ficaram decididas as seguintes datas para a 57ª. COMMETRIM: 

        2ª. PRÉVIA: 01/11/2020 (domingo), excepcionalmente/ Foi aprovada também a realização de 

uma primeira COMMETRIM virtual, com duas palestras: John Harley e Cezar Carneiro, em 31 de 

outubro (sábado) - Bate Papo virtual – com outros participantes também.   

        57ª. COMMETRIM: 1º. e 02 de maio de 2021, em Rufinópolis (sábado e domingo). 

 

        Também foram aprovadas, na plenária, NOVAS DATAS para as próximas COMMETRIM: 

         - 1ª. PRÉVIA: 1º. domingo de agosto; 

         - 2ª. PRÉVIA: penúltimo domingo de outubro (Essas prévias serão para a realização das 

COMMETRIM do ano que em diante). 

         - As COMMETRIM serão no primeiro final de semana do mês de MAIO de cada ano.  

 

Avante, COMMETRIM! 
 

 

SITE “BÍBLIA DO CAMINHO” / INSTALE!  

ATENÇÃO, COMPANHEIROS, NÃO DEIXE DE INSTALAR EM SEU MICRO, ESTE SITE 

IMPORTANTE E COMPLETO:  

BÍBLIA DO CAMINHO// A Bíblia do Caminho é uma compilação das obras completas de ALLAN 

KARDEC e de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, além de uma versão do ANTIGO e NOVO 

TESTAMENTO, no formato hipertexto.  

Este livro eletrônico é uma verdadeira biblioteca espírita digital on-line, constituído de uma coleção 

de livros virtuais inter-relacionados e um Índice Temático Principal — poderosa ferramenta de busca 

por assuntos, nos mais de mil temas disponíveis para pesquisa. 

Acesse, agora, o site: www.bibliadocaminho.com.br e instale em seu micro.  

 
 

 

NOVO SITE DA AME/UBERABA 

Acesse o novo site da AME de Uberaba: www.ameuberaba.org.br . Está com muitas 

novidades!  

 

Parabéns, PAPAI, pelo seu dia! 
Se a missão das mães terrestres,          Cuida bem dos pequeninos. 

É conduzir e ensinar,                            A educação tem segredos 

O teu trabalho é de agir                        Que devem ser estudados 

No esforço de transformar.                   Desde os tempos dos brinquedos.  

 

A tua função no lar                                Não podes viver a esmo, 

Não é somente prover,                           Numa estrada indefinida. 

Mas adotar providências,                       Um pai tem obrigações 

Procurando esclarecer.                            Das mais nobres que há na vida.  

 

                 De “CARTAS DO EVANGELHO” - Casimiro Cunha/F. C. Xavier -  

 
 

Maria Luisa Andrade Oliveira e Maria José Castro Miranda (Pela Área) 

Sonia Barsante Santos (Pela AME) 

 

http://www.bibliadocaminho.com.br/
http://www.ameuberaba.org.br/

