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Ampliação da Sede da AMERGS

Com muita alegria e com o apoio de nosso crescente número de
associados, finalizamos a reforma na nova sede da AMERGS, que
possibilitará a ampliação das atividades de ensino e de assistência espiritual.
O novo espaço corresponde a casa de número 385, na mesma rua Alcides
Cruz, exatamente ao lado da sede atual, permitindo a utilização integrada
dos dois ambientes, com acesso único pela entrada atual, de número 379.
Teremos assim uma nova sala de aula, uma sala de estudos com um acervo
de obras para consulta local e um almoxarifado (espaço dividido com a
AME-Brasil Editora), todos no andar superior. No térreo, ocorrerão as
atividades do Núcleo Irmãos de Boa Vontade Ernesto Muller, com palestras
públicas e atendimento espiritual, que devem ter início pleno ainda neste
mês de agosto. Estamos ultimando os detalhes finais para receber a todos da
melhor forma possível, neste ambiente aconchegante e de convívio fraterno
que pertence a todos nós.
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MEDNESP - 2017
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Colegas da AMERGS marcando forte
presença em várias atividades
durante o evento que ocorreu no Rio
de Janeiro de 14 a 17 de junho!

Acervo de livros
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Na secretaria da AMERGS estão
disponibilizados para a venda
aproximadamente 20 títulos de livros, incluindo
obras recentemente lançadas pela AME-Brasil
editora como O Cérebro Triúno e Cartas ao Dr.
Bezerra de Menezes.
Prestigiem!

Workshops/ II semestre de 2017
Pág. 4

Dia 26 de agosto

Dia 21 de outubro

Dia 30 de setembro

Dia 18 de novembro

Seminário AMERGS/ 2017
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As inscrições para o Seminário
já se encontram abertas!

www.amergs.org

Encontros de Cine-debate/ 2017
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Desde o mês de março desse ano, a AMERGS,
em parceria com a S.E. Caminho da Luz, vem
realizando debates sob temas atuais e de
grande relevância ao movimento
médico-espírita. Temos tido um público médio
de 40 a 50 pessoas . Nesse mês de agosto o
tema é a diversidade sexual. Prestigiem!

Departamento de Solidariedade
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Mais uma vez o Departamento de Solidariedade vem
agradecer o comprometimento amoroso que vem sendo
realizado através de suas doações. Saibam que muitas
famílias estão sendo beneficiadas.
Na Casa Francisco de Assis (AAVFA), a cada 15 dias ou
conforme nossas disponibilidades, realizamos um pequeno
projeto que agora denomina-se de COZINHA SOLIDÁRIA. A
idealização destes encontros visou seguir alguns itens do
conceito
de
Cozinha
Comunitária,
que
são
liderança, respeito, solidariedade, entre outros. Estes são os
temas que objetivamos criar nestes grupos para solidificar o
amor próprio. Não é uma tarefa fácil,
porém temos
aprendido muito com todos.
Atendemos de 5 a 7 famílias, onde participam as mães
que, em grupo, cozinham os alimentos para depois serem
levados para às suas casas. Muitas crianças são
beneficiadas a cada vez, o que nos deixa muito felizes!
Estas pessoas constituem grupos familiares integrantes do
ex-CHOCOLATAO. Nesta região há grande vulnerabilidade
social.
Essas pessoas contam com a ajuda da casa Francisco de
Assis, seu voluntariado, parceiros e simpatizantes em geral.
Nestes momentos difíceis, desejamos, com este movimento,
criar na alma a alquimia do bem viver.
Mais uma vez agradecemos a todos.
Muita Paz e muita Luz !
Maria Cristina Leal Boeira
Coordenadora do departamento do solidariedade.

Núcleo de Prevenção ao Suicídio
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Recentemente foi criado na Amergs o Núcleo de
Prevenção ao Suicídio, sob a coordenação da
psicóloga Michelle Ponzoni.
Interessados em participar e colaborar devem
manifestar interesse através de nossa secretaria
pelos fones: 3279-4463 ou 3279-4457 ou pelo e-mail:
secretaria.amergs@gmail.com

Ernesto Muller
Tchampion, médico
homeopata e um dos
espíritos orientadores
da AMERGS.

