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Vindo para o Rio de Janeiro com suas filhas, Francisco Bastos fixa-se no Rocha, na atual sede do Lar 
Anália Franco. Então Rua Figueiras, pacato recanto distante apenas um quarteirão das principais 
artérias da região, final da São Francisco Xavier e início da 24 de Maio, ambas com fortes vínculos 
com Bezerra. Na 24 de Maio, distante um quarteirão, habitou o Médico dos Pobres durante o último 
quartel de sua encarnação. A meio quilômetro antes, na Francisco Xavier, o Grupo Espírita 
Regeneração, fundado por Bezerra em 1891. Essa geografia ilustrativa é apenas um detalhe dos 
mais elevados laços espirituais da permanente ligação da Casa de Anália ao muito elevado espírito 
de Bezerra e sua falange de amor e trabalho.
No mês em que celebra-se o 191º aniversário de Bezerra, antevéspera do mês do centenário do Lar, 
é com grande alegria cristã que destacamos as efemérides. Enaltecer Bezerra é lugar comum às 
instituições, mas a simplicidade e humildade revestindo o amoroso Mentor, por vezes dificulta a 
percepção de quão alto e amplo se situa o operoso trabalhador em Cristo. Mais o percebemos pela 
leitura de companheiros e discípulos como Yvone Pereira e Manuel Miranda do que pelas 
manifestações do próprio desde seu retorno à espiritualidade. Bezerra, ele mesmo, manteve-se 
como orientador e conselheiro iluminado, espargindo sabedoria e espiritualização em suas 
oportunas mensagens, sem transparecer sua elevada condição. Pelo contrário, organizando ou 
apoiando núcleos de atendimento a desencarnados ou encarnados em vulnerabilidade espiritual, 
nunca transpareceu superioridade em seu infatigável trabalho, mesmo quando conduzindo 
expedições de recrutamento para regeneração de sofredores em arrependimento nas trevas do 
umbral.
Esse carinhoso espírito de luz esteve e está sempre presente nas atividades espirituais do Lar, em 
extensão de difícil avaliação, as quais tornam o ambiente verdadeiro oásis de paz com 
reconfortantes vibrações ambientais.
Essa proteção prestada seguidamente e apoiada por numerosos Mentores angariados pelos 
serviços da instituição tem permitido que se torne as vistas a esse passado de lutas e trabalho 
profícuo. Isto permite identificar porque a nobreza com que os princípios do Evangelho de Jesus, as 
revelações codificadas por Kardec e os ensinamentos da vanguardeira Anália têm sido fundamentais 
para manter o LAR como núcleo de atendimento aos menos favorecidos.
Nas vésperas de celebrar o centenário, elevemos os pensamento de gratidão ao Mestre Jesus pelo 
envio desses mensageiros de luz, Bezerra a frente, para a missão de amor e caridade. Que todos 
recebam nossos mais profundos e fraternais sentimentos de reconhecimento pela assistência e 
proteção recebida. Que Jesus os ilumine cada vez mais.

REVERÊNCIA A BEZERRA DE MENEZES

AGOSTO 2022

100100
Fundado em 22 de outubro de 1922 no Rio de Janeiro

100 anos com Jesus a serviço de vulneráveis sociais

Ano do Centenário do LAR

NO CENTENÁRIO DO LAR: SEMPRE NOS UNINDO A JESUS



FUNCIONAMENTO DO LAR

Excetuando-se as duras dificuldades financeiras decorrentes do contexto atual, as 
atividades do LAR prosseguem no estado de “normalidade”, isto é, mantendo as devidas 
precauções sanitárias. Assim, as oficinas, serviços e eventos programados seguem seus 
cursos habituais. O recesso decorrente do calendário escolar ensejou que metade do grupo 
desfrutasse merecidas férias e a outra metade participasse de divertida colônia de férias 
interna. Convido à leitura de Atualidades deste Informativo.

MENSAGEM ESPECIAL A TODOS OS SÓCIOS E AMIGOS DO LAR

PROBLEMA - Fatores adversos perturbaram a captação de recursos para a manutenção do 
funcionamento do LAR em tempo recente. Primeiro foi a exigência de constar CPF nos boletos. 
Depois veio a pandemia com o isolamento e a crise geral. Hoje vive-se com empecilhos na 
cobrança por meio de boletos bancários. É preciso rever urgentemente os meios de captar o 
apoio financeiro, periódico ou eventual, de contribuições ou donativos que bondosas pessoas 
fazem para manter a sustentabilidade, visando os objetivos da obra social. No programa 
principal, são 60 famílias e outras tantas crianças recebendo apoio continuado, mais bom 
número de eventuais, todos em estado de vulnerabilidade social.
SOLUÇÃO - Desse modo, tomamos a liberdade de iniciar a modificação do recebimento, que 
terá como base: a) Transferência via PIX, cuja chave é o CNPJ do LAR; b) Complementarmente, 
a transferência bancária, sem emissão de boleto, mas com envio eletrônico ou postal de nota 
lembrete de pagamento; c) Nota de aviso cujo meio será este Informativo mensal, enviado 
eletronicamente ou via postal; d) Manter as contas bancárias abertas como usualmente facilitará 
a desejada transferência; e) A informação do pagamento, a ser feita por compartilhamento, e-
mail, WhatsUp ou telefone, será de modo a permitir o adequado controle do fluxo de 
pagamentos.
O centenário da Instituição será celebrado em outubro próximo. Estão todos, amigos, 
colaboradores e familiares convidados a visitar o LAR e participar dos eventos. Entretanto, deve 
ser lembrado que muitas crises, como esta, foram vencidas com as bênçãos do Alto e fraternal 
ajuda de muitos irmãos, almas sensíveis e bondosas. Que Jesus os abençoe.

Banco Itaú
Agência: 7115 
Conta Corrente: 14638-8

Razão Social: LAR ANÁLIA FRANCO

Banco Bradesco
Agência: 2489
Conta Corrente: 16007-5

Caixa Econômica Federal
Agência: 0221 - OP: 003
Conta Corrente: 2289-2

Banco do Brasil
Agência: 0101-5
Conta Corrente: 55552-5
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Fale com Anália

Para contato e in formações,  estão d isponíve is  os meios:  no s i te : 
www.laranaliafrancorj.org.br, (ver o link ‘Como Colaborar’); 
na secretaria do LAR por via do ZAP 21 981020687; dos telefones 21 22811000 e 
22416557 e também nos exemplares deste informativo mensal; e ainda no 
facebook.com/laranaliafrancoriodejaneiro; 
Nota-se que o e-mail permanece ao dispor: lafrj1922@yahoo.com.br .

www.laranaliafrancorj.org.br

Via PIX -Chave CNPJ 
( )CNPJ: 33.921.719/0001-14

Doações e Contribuições
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8º ALMOÇO FRATERNO DE 2022
COMIDA CASEIRA A QUILO – MÚSICA – BRINCADEIRAS – LIVROS

DOMINGO, 14 DE AGOSTO – DAS 12:00 às 15:30
MÚSICA AO VIVO

            ATUALIDADES
* EFEMÉRIDE – Dia 20 de agosto é dedicado ao espírito de Ary Sérgio da Silva, 
presidente do LAR em substituição a Agenor Diogo em 1991. Foi eficiente 
continuador da obra, Muito lhe deve o LAR pelos bons serviços prestados, inclusive 
com sacrifício de sua saúde física. Que Jesus o aumente e ilumine são nossos 
augúrios.
* ALMOÇO FRATERNO DE JULHO – Foi muito calorosa a nostálgica recepção a 
Gerson do Violão, destacado músico que por diversas vezes alegrou almoços 
passados. Mais calorosa ainda, foi a recepção a seu filho Sérgio Bocão (Sérgio 
Mendes) que agradou plenamente e recebeu entusiásticas vivas por sua 
apresentação de voz e violão com variado repertório, convidativo a aplaudidos 
números de dança.  A tarde foi de muita alegria e animação.
* COLÔNIA DE FÉRIAS – Duas semanas de agradáveis atividades no modelo 
colônia de férias foi exitosamente organizada para quem não se ausentou, metade do 
grupo, do LAR. Atividades esportivas, lúdicas, reuniões temáticas e competições com 
direito a prêmios fizeram a higiene mental e produziram momentos felizes em todas 
as participantes.
* PLANEJAMENTO – Foram iniciados os estudos para acolhimento no início de 2023 
de um grupo de meninos em caráter de projeto piloto. Análise do público a ser 
atendido, metodologia no tratamento e adaptações de instalações encontram-se 
entre os tópicos do estudo para basear o devido planejamento e ações.
* BAZAR DE AGOSTO – Neste mês de julho foi realizado outro Bazar de 
Copacabana,
Iniciado no dia 22 e com término na sexta feira dia 29 com resultados 
satisfatórios. Neste mês de agosto haverá novo bazar em Copacabana a iniciar-
se no dia 27 e até o dia 2 de setembro. Solicita-se a divulgação do evento e 
expressa-se os melhores agradecimentos a todos os que cooperaram para a 
execução dos eventos.
* FESTA JUNINA – Foi com muita alegria e brincadeiras sadias que festejou-se este 
ano no dia 24 sexta feira, a tradicional festa de São João. Não faltaram a bonita 
decoração de época, banda de forró, comidas típicas, quadrilha, sorteios e muita 
animação que a todos agradou.
* BIBLIOTECA – À disposição de todos, está aberta a Biblioteca do LAR. Ela tem os 
setores: Espiritismo; Assuntos Gerais; Videoteca (vídeos e CDs). O acervo é 
composto por 611 títulos, alguns dispondo de duplicatas. Proximamente: a Festa do 
Livro. Além desse ponto cultural, o LAR tem o serviço de aquisição de livros espíritas 
mediante reembolso e uma sala de leitura infantil.
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Centro Espírita Anália Franco
Programação Agosto de 2022

SEGUNDAS FEIRAS 

     10:00 às 11:30  |  O Evangelho Segundo o Espiritismo 
Estudos, passes, água magnetizada e atendimento fraterno

EXPOSITOR (A)DATA
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Bezerra: Conversão e Dirigente Espírita
O Médico dos Pobres

ASSUNTO DO EVANGELHO

Avenida Marechal Rondon, Nº. 875 - Rocha - Rio de Janeiro 
Telefones: (21) 2281.1000, (21) 2241.6557 e (21) 981020687

E-mail: lafrj1922@yahoo.com.br

(Estacionamento próprio gratuito - Acesso pela rampa)
/ laranaliafrancoriodejaneirooficial
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01 INTERNO Bezerra de Menezes: Formação e Maturidade
INTERNO
INTERNO
INTERNO

SEXTAS FEIRAS

Grupo Interno

K 15:00 às 16:00  |  Grupo de Oração - Dias 05, 10, 12 e 26.

DOMINGO 

TEMA: Bezerra de Menezes – Vida e Exemplo
PALESTRA MENSAL - 28 de Agosto, 10:00 

15
22

PALESTRANTE: a confirmar

29 INTERNO
Seminário Interno
Seminário Interno



ANÁLIA FRANCO CONTA COM VOCÊ
CONTINUE COLABORANDO

Via PIX -Chave CNPJ 
( )CNPJ: 33.921.719/0001-14
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	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

