
Veja mais Conteúdo no 
Site  https://fraternidadeluzefe.com

Siga nosso Instragram  @fraternidadeluzefeblumenau
Acompanhe nossas palestras ao vivo no Faceboock
https://www.facebook.com/ordemflf e ou no canal
https://www.youtube.com/c/CanalFraternidadeLuzeFe
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Carnaval e Livre-Arbítrio 
  O mês de fevereiro é o mês do carnaval. 
 A história do carnaval vem dos antigos
tempos de Roma, onde comemoravam-se
as Saturnais de 17 a 25 de dezembro, para
a glória do deus Saturno, em 15 de
fevereiro, comemoravam-se as Lupercais,
dedicadas à fecundidade e em março, os
Bacanais, em homenagem a Baco deus
romano, celebrando a primavera. Com o
início do cristianismo, A Igreja Católica
instituiu a quaresma, que se iniciava na
quarta-feira de cinzas até o domingo de
páscoa, como forma de penitência e
renovação interior. Justiniano então
substitui a Saturnália pelo natal,
transferindo a data de nascimento de
Jesus que ocorreu no mês de Nissan
(março e abril), para a data atual, com o
objetivo de sepultar as celebrações
antigas. No ano 590 a Igreja permite a
realização dessas celebrações que
passaram a ser chamadas de CARNAVAL,
do latim que significa “Adeus Carne” ou
“CARne NAda VAle” que consistiam em
desfiles e espetáculos de caráter cômico. 
Em festas de rua costumamos ver uma
libertinagem acima da média de outros
momentos, pois que, no carnaval, as
pessoas se entregam a uma energia muito
mais material, imediatista, onde os
prazeres inerentes às vontades materiais
são colocados acima da moralidade.
O Carnaval, conforme os conceitos de
Bezerra de Menezes é festa que ainda
guarda vestígios da barbárie e do
primitivismo que ainda reina entre os
encarnados, marcado pelas paixões do
prazer violento. Visto que é uma festa cujo
padrão vibratório de grande parte dos
foliões encontra-se baixo. 
A obsessão  campeia e  quando  baixamos

nossa guarda piora, sendo que toda
obsessão é fruto de uma imperfeição
moral.  A espiritualidade das trevas age
durante o carnaval para que os excessos
de todos os tipos sejam cometidos em
nome das “festividades” o que acarreta em
situações de vampirismo espiritual. Como
espíritas somos fortemente induzidos a
não participar de tais tipos de
comemorações não sadias à nossa alma.
Não porque temos uma doutrina que é
moralista ou reprovadora, mas porque
entendemos as consequências do mal uso
do livre-arbítrio e da infalibilidade da lei de
causa e efeito. Sabemos que todos os atos
de excesso sejam no carnaval ou em
qualquer dia de nossas vidas serão
cobrados à medida em que forem
cometidos e que o melhor para nossa vida
futura é evitar contrair mais débitos diante
da lei de Deus. O nosso livre-arbítrio está
intimamente atrelado à Lei de Causa e
Efeito, a qual determina que para cada
ação existe uma consequência, sendo que
esta não deve ser interpretada como uma
forma de punição, e sim como uma
oportunidade de aprendizado. No carnaval
e em todos os dias de nossas vidas,
devemos nos manter vigilantes,
alimentando pensamentos e ações
positivas e condizentes com os
ensinamentos cristãos.

Fonte:  http://www.momento.com.br/pt/ler_texto.php?id=968&
Fonte: https://www.usepiracicaba.com.br/jornal-o-arauto/janeiro-fevereiro-
2023/o-carnaval-e-o-espiritismo e https://espiritismodaalma.
wordpress.com/2018/02/08/carnaval-a-festa-da-carne-visao-espirita/
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CAMPANHA DA PAZ NA FLF

  No dia 28 de janeiro aconteceu o  Workshop de
Abertura dos trabalhos de 2023 dos colaboradores
da Fraternidade Luz e Fé.  O tema deste ano é a
CAMPANHA DA PAZ NA FLF com o lema: TRABALHO,
SOLIDARIEDADE e TOLERÂNCIA entre todos.
Refletindo sobre o texto Campanha da Paz,  do livro
Contos desta e doutra vida (Irmão X e Chico Xavier),
que conta como foi depois do Pentecostes, já
estabelecidos em Jerusalém,  como os discípulos de
Jesus, empenhados à obra do Evangelho, iniciaram
as suas campanhas imprescindíveis às realizações
que o Mestre lhes confiara. Primeiro, com o
levantamento de moradia que os albergasse, depois
defrontados pelo problema das instalações que
demandavam expressivos recursos. O trabalho era
grande quando os filhos do infortúnio chegaram em
bando. Obsidiados eram trazidos de longe, velhinhos
que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua
engrossavam a estatística dos hóspedes, viúvas
acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelas
aumentavam na instituição, dia a dia, e enfermos
sem ninguém arrastavam-se na direção da pousada
de amor.   E novas campanhas raiavam, imperiosas.
Campanhas para o trato da terra, a fim de que as
despesas diminuíssem. Campanhas para substituir
as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em
crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato
às famílias desprotegidas de companheiros que
desencarnaram.  Campanhas para mais leite em
favor dos pequeninos. Entretanto, se os apóstolos 
 do  Mestre  encontravam  relativa  facilidade para
assegurar a manutenção da casa, reconheciam-se
atribulados pela desunião, que os ameaçava,
terrivelmente. 
Naquele tempo, como nos dias atuais, os conflitos,
despeitos,      queixumes,      perturbações      e       os

colaboradores insatisfeitos prejudicaram e podem
tornar muito difícil o trabalho na seara do bem. 
 Jesus, naquela época já rogava aos seus
discípulos para que "...amássemos uns aos
outros…" Porém, os discípulos daquela época e em
todas as épocas atuais tem realizado todo o bem
que os é possível, com uma certa inquietação e
desconfortos da desunião... Naquela época os
discípulos se justificavam dizendo  que os suas
campanhas não descansavam, eles
corajosamente ampararam, em nome de Jesus, os
aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos… 
Jesus disse a Pedro: — Sim, Pedro, todas essas
campanhas são aquelas que não podem
esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do
Céu na Terra; no entanto, urge saibamos atender à
campanha da paz em si mesma… Pedro pediu: —
Senhor, esclarece-nos por piedade!… Que
campanha será essa?!… Jesus, divinamente
materializado, espraiou o olhar percuciente na
diminuta assembleia e ponderou, triste:
 — O equilíbrio nasce da união fraternal e a união
fraternal não aparece fora do respeito que
devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo
que não semeia…    E, ante o silêncio que pesava,
profundo, o Mestre rematou:
 — Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos
deserdados e aos tristes da Terra, que esperam
por nós a luz do Reino de Deus, façamos a
campanha da paz, começando pela caridade da
língua.
Esta recomendação de Jesus deve sempre estar
presente em nossa mente em todas as situações
no dia a dia do nosso trabalho  na Fraternidade Luz
e Fé!  Que Assim Seja!
Fonte:   http://bibliadocaminho.com/ocaminho/txavieriano/
livros/Cdd/Cdd31.htm 

Aconteceu na FLF



ANO III Nº 26 - PÁGINA 4JORNAL LUZ E FÉ
Instruções Para A Vida

  Seja voluntário na evangelização
infantil.
  Não aguarde convite para contribuir
em favor da Boa Nova no coração das
crianças. Auxilie a plantação do futuro.
 Seja voluntário no Culto do
Evangelho.
  Não espere a participação de todos
os companheiros do lar para iniciá-lo.
Se preciso, faça-o sozinho.
   Seja voluntário no templo espírita.
  Não aguarde ser eleito diretor para
cooperar. Colabore sem impor
condições, em algum setor, hoje
mesmo.
  Seja voluntário no estudo edificante.
 Não espere que os outros lhe chamem
a atenção. Estude por conta própria.
   Seja voluntário na mediunidade.
 Não aguarde o desenvolvimento
mediúnico, sistematicamente sentado
à mesa de sessões. Procure a
convivência dos Espíritos superiores,
amparando os infelizes.
   Seja voluntário na assistência
social.
  Não espere que lhe venham puxar o
paletó, rogando auxílio. Busque os
irmãos necessitados e ajude como
puder.
 Seja voluntário na propaganda
libertadora.
  Não aguarde riqueza para divulgar os
princípios da fé. Dissemine, desde já,
livros e publicações doutrinárias.

Seja Voluntário      Seja voluntário na imprensa
espírita.
  Não espere de braços cruzados a
cobrança da assinatura. Envie o seu
concurso, ainda que modesto, dentro
das suas possibilidades.
  Sim, meu Amigo. Não se sinta
realizado. Cultive espontaneidade nas
tarefas do bem.
 “A sementeira é grande e os
trabalhadores são poucos.”
 Vivemos os tempos da renovação
fundamental. Atravessemos, portanto,
em serviço, o limiar da Era do Espírito!
  Ressoam os clarins da convocação
geral para as fileiras do Espiritismo.
  Há mobilização de todos. Cada qual
pode servir a seu modo.
  Aliste-se enquanto você se encontra
válido. Assuma iniciativa própria.
 Apresente-se em alguma frente de
atividade renovadora e sirva sem
descansar.
 Quase sempre, espírita sem serviço é
alma a caminho de tenebrosos
labirintos do Umbral.
 Seja voluntário na Seara de Jesus,
Nosso Mestre e Senhor!

Fonte:  http://www.bibliadocaminho.com.br/ocaminho/TXavieriano
/Livros/Oev/Oev58.htm

Cairbar Schutel
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Trabalhadores Da Últina Hora

  Quem escolhe intenções elevadas no
desempenho de sua atividade, jamais
esbarra em fracasso.
  Quem perdoa de coração qualquer
ofensa, não aloja o arrependimento
no íntimo.
 Quem se vê incompreendido ao
elaborar o ato digno, recebe em seu
favor a compreensão da Misericórdia
de Cima.
 Quem visa o interesse do próximo
na obra em curso, somente descobre
motivos para confiar no próprio
êxito.
  Quem estuda para ajudar a outrem
com o facho do conhecimento,
invariavelmente alcançará o
aprendizado.
  Quem se sacrifica para minorar o
sofrimento daqueles que lhe
rodeiam a marcha, demanda novos
domínios da felicidade essencial.
 Quem se esforça por viver o amor
puro sob qualquer aspecto, acerta
sempre no instante de definição.
  Eis, porque, assevera o Apóstolo aos
irmãos de Corinto:
— “A caridade nunca falha”.
 Realmente, a caridade expressa a
perfeição dentre as manifestações da
criatura e decorre em seus
fundamentos, do Amor Infinito de
Deus. 

A Caridade 
Nunca Falha

  Um ato de caridade traz em si a
argamassa indestrutível da Eterna
Perfeição, composta de sabedoria e
justiça, trabalho e solidariedade,
confiança e paz.
 O erro torna-se inexequível ao
Espírito quando o coração perdoa sem
condições, estuda com dignidade ou
trabalha desinteressadamente.
 Assim, a luz da caridade jamais se
extingue.
 Onde surge, as controvérsias
transformam-se em colóquios
fraternais, a tristeza rende-se à
alegria, o desânimo perde a razão de
ser e as almas aceleram o voo na
esteira evolutiva.
 Muitos aprendizes da Verdade
pesquisam sofregamente a fórmula
ideal para a vitória na Vida, no entanto,
ela aí brilha à mão de qualquer um,
estruturada na gradação infinita da
caridade.
 Busquemos, pois, prosseguir sem
falhas.
  Volta o olhar para o cosmo interior e
procede à avaliação da própria
conduta segundo o câmbio único da
virtude sublime e estarás vivendo, em
ti mesmo, a batalha sem derrotas, o
itinerário sem desvio, a luta sem
quedas e a luz sem sombras, sob o
beneplácito d’Aquele que é Todo-Amor
e Todo-Justiça.

Fonte:  http://www.bibliadocaminho.com.br/ocaminho/TXavieriano
/Livros/Ie/Ie70.htm

Emmanuel por Chico Xavier e Waldo Vieira

“A caridade nunca falha.” 
 Paulo (1 CORÍNTIOS, 13.8)



quatro milhões e mais de 75% são mulheres.
Estudos apontam que aproximadamente
30% das pessoas que sofrem com
fibromialgia também apresentam transtorno
depressivo. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a depressão
afeta cerca de 5,8% da população
brasileira. 
O principal tratamento da Fibromialgia é
não-medicamentoso, ou seja, os cuidados
do paciente consigo mesmo são mais
importantes do que as medicações,
embora estas também tenham seu papel.
O principal tratamento da fibromialgia é
o exercício aeróbico, aquele que mexe o
corpo todo e acelera os batimentos
cardíacos. Esta parece ser a melhor a
maneira de reverter a sensibilidade
aumentada à dor na Fibromialgia. Além
disso, é importante entender sobre a
doença (educação) e alguns casos
terapia psicológica pode ser útil,
principalmente para aprender a lidar com
a dor crônica no dia a dia. Num âmbito
geral a espiritualidade pode auxiliar no
enfrentamento desta doença, pois as
dores crônicas afetam o equilíbrio mental
do indivíduo. Segundo Jacob Melo, em
termos magnéticos, a fibromialgia é uma
síndrome que apresenta um misto de
carência e congestão energética, cujos 
 fatores emocionais tem grande influência
no quadro clínico.  Segundo Jacob Melo,
a aplicação do passe magnético em
indivíduos que sofrem de dores crônicas 
 podem aliviar os sintomas da
Fibromialgia e da Depressão .

A campanha Fevereiro Roxo Laranja é
voltada para a conscientização e
tratamento de algumas doenças. A cor
roxa conscientiza sobre Lúpus, Alzheimer
e Fibromialgia. Já a cor laranja alerta
sobre a Leucemia e destaca a
importância da doação de medula
óssea.
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FluidoterapiaFibromialgia x

Magnetismo

Vamos falar sobre o Fibromialgia e o
tratamento de passes magnéticos. 
A fibromialgia é uma síndrome dolorosa
crônica sem quadro inflamatório. É um
reumatismo por envolver músculos,
tendões e ligamentos. Ela se caracteriza
por dores no corpo, fadiga e alterações
no sono. As dores podem ir de um leve
incomodo até uma condição
incapacitante, na forma de ardência,
pontada, rigidez e câimbra, por três
meses pelo menos em 11 pontos de 18
pontos dolorosos padronizados. Não
existem exames complementares, como
de laboratório, de imagens e
neurofisiológico, que confirmem o
diagnóstico.  Atinge cerca de 150 milhões
de pessoas no mundo.      No  Brasil  são  

Fonte:  Fibromialgia: Um Estudo à Luz do Espiritismo e do
Magnetismo, Fraternidade Luz e Fé. Apresentador: João Baron.

https://www.youtube.com/watch?v=te0bPiF1JvU


eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-
los-eis pelo número de aflitos a que levem
consolo; reconhecê-los-eis pelo seu amor
ao próximo, pela sua abnegação, pelo
seu desinteresse pessoal; reconhecê-los-
eis, finalmente, pelo triunfo de seus
princípios, porque Deus quer o triunfo de
sua lei; os que seguem sua lei, esses são
os escolhidos e ele lhes dará a vitória;
mas ele destruirá aqueles que falseiam o
espírito dessa lei e fazem dela degrau
para contentar sua vaidade e sua
ambição.
Aproxima-se o tempo em que se
cumprirão as coisas anunciadas para a
transformação da humanidade. Ditosos
serão os que houverem trabalhado no
campo do Senhor, com desinteresse e
sem outro móvel, senão a caridade! 
Seus dias de trabalho serão pagos pelo
cêntuplo do que tiverem esperado.
Ditosos os que hajam dito a seus irmãos:
“Trabalhemos juntos e unamos os nossos
esforços, a fim de que o Senhor, ao
chegar, encontre acabada a obra”,
porquanto o Senhor lhes dirá: “Vinde a
mim, vós que sois bons servidores, vós que
soubestes impor silêncio aos vossos
ciúmes e às vossas discórdias, a fim de
que daí não viesse dano para a obra!” 

A fé é a virtude que desloca montanhas,
disse Jesus. Todavia, mais pesados do
que as maiores montanhas, jazem
depositados nos corações dos homens a
impureza e todos os vícios que derivam
da impureza. Parti, então, cheios de
coragem, para removerdes essa
montanha de iniquidades que as futuras
gerações só deverão conhecer como
lenda, do mesmo modo que vós, que só
muito imperfeitamente conheceis os
tempos que antecederam a civilização
pagã.
Sim, em todos os pontos do Globo vão
produzir-se as subversões morais e
filosóficas; aproxima-se a hora em que a
luz divina se espargirá sobre os dois
mundos.
Arme-se a vossa falange de decisão e
coragem! Mãos à obra! o arado está
pronto; a terra espera; arai!
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa
que ele vos confiou; mas, atenção! entre
os chamados para o Espiritismo muitos
se transviaram; reparai, pois, vosso
caminho e segui a verdade.
Pergunta. — Se, entre os chamados para
o Espiritismo, muitos se transviaram,
quais os sinais pelos quais
reconheceremos os que se acham no
bom caminho?
Resposta. — Reconhecê-los-eis pelos
princípios da  verdadeira  caridade  que 
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Evangelho no Lar

Os obreiros do
Senhor

Fonte:  O Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo XX — Os
trabalhadores da última hora > Instruções dos Espíritos.  > Missão
dos espíritas. > Os obreiros do Senhor.



Evangelho Infantojuvenil
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 Caridade é,
sobretudo, amizade!

  A amizade, no enfoque espírita, não
consiste somente numa afeição autêntica,
mas também numa síntese da caridade,
conforme o espírito Emmanuel.

Para 
o triste – 

é a
 palavra.        

Caridade
 é, sobretudo, 
  amizade.

Para  o
mau – é a 
paciência

      com que nos
compete 

                 ajudá-lo.

Para o 
estudante – 

é o concurso do
aprendizado.

Para o 
ignorante – 
é o ensino     

 despretensioso
.

Para o          
 ingrato – é o    
 esquecimento.

Para 
o enfermo

– é a  
 visita.     

     Para o 
desesperado 
– é o auxílio    

do       
coração.       
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 Para o
velho – é
o braço
irmão.

 Para o
amigo 
– é o

estímulo.

 Para o
leviano – é a
tolerância.

 Para o
maledicente – é o

comentário
bondoso.

 Para o 
transviado

      – é o                     
entendimento.

 Para o deserdado 
da Terra – é a expressão

 de carinho.

 Amigo é o companheiro de
jornada evolutiva (encarnado
ou desencarnado) capaz de

contribuir,
desinteressadamente, 

para a felicidade do outro.
 Os verdadeiros amigos não são
aqueles que nos rodeiam pelo

que temos, mas os que nos
valorizam pelo que somos.

Fonte: Livro Amor e Sabedoria de Emannuel,
capítulo 11.
https://www.crbbm.org/evangelizacao-da-
familia.html

Para a criança
 – é  a proteção

construtiva.
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Dicas de LeituraEleve a
sua

vibração! 
Visite a nossa livraria e presenteie você ou
alguém querido com um livro! Ou venha
conhecer a nossa biblioteca e escolha um
livro e tenha uma ótima leitura! 

Livro Renovando Atitudes
 

Francisco do Espírito Santo Neto
 
 

Elaborado a partir do estudo e análise de 'O
Evangelho Segundo o Espiritismo', o autor espiritual

Hammed afirma que somente podemos nos
transformar até onde conseguirmos nos perceber.
Ensina-nos como ampliar a consciência, sobretudo

através da análise das emoções e sentimentos,
incentivando-nos a modificar os nossos

comportamentos inadequados e a assumir a
responsabilidade pela nossa própria vida.

Livro  Força espiritual 
 

 José Carlos de Lucca
 

Todos nós merecemos ser felizes! E o primeiro passo
para isso é descobrir por que estamos sofrendo. Seja

qual for o seu caso, entenda que os males não
acontecem por acaso... Neste livro – do mesmo autor
do best-seller Sem medo de ser feliz – encontramos
sugestões práticas para despertar a força espiritual
que necessitamos para enfrentar e vencer nossas

dificuldades. Leitura interativa, esclarece as dúvidas
mais frequentes daqueles que desejam transformar

seu destino – mas não sabem por onde começar.
Agora, com a ajuda deste livro, ser feliz só depende

de sua transformação...

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Dicas de Leitura

Livro Sopa De Letrinhas
 

Cleber Galhardi
 

Sopa de Letrinhas apresenta o
alfabeto e o fascinante mundo da

oração para as crianças, brincando
com letras e palavras. Trata-se de

uma divertida viagem pelo universo
das letras e da oração. 

Livro Os Dez Mandamentos
 

Clóvis Tavares e Nina Arueira
 

"Louvemos a vida". "Fujamos ao mal".
"Cultivemos o bem". "Sejamos irmãos, uns

dos outros". "Seja o teu coraçãozinho
sempre puro, meu menino, refletindo em

toda a parte o mandamento divino.
Teu espírito fiel guardará sempre a realeza
daquele que busca a Deus nos caminhos da

pureza".
 

Sugestões de boas leituras para as crianças

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&text=Carlos+Ant%C3%B4nio+Baccelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Humor Espírita
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Avisos

Cronograma das
Palestras

Quarta-feira 19:30 h

Grupos de Estudos
Segunda-feira 

19:30 h
Turma 8 - Aprendizes do

Evangelho
Estudo Livro dos

Médiuns

Estudo Livro A Gênese

Estudo MEP I
Mediunidade Programa I

Nova Turma
A b r i r e m o s  n o v a  t u r m a
d e  e s t u d o s  e m  A B R I L .

S e  i n s c r e v a  p e l o  
e - m a i l

f l f @ g m a i l . c o m  
o u  n a  r e c e p ç ã o

 d a  F L F

 Introdução ao Espiritismo
     Presencial as 20:10 h

Grupo de Estudos
Presencial Quarta-feira 

 Evangelização Infantojuvenil 
 19:30 até 20:20 h

 Jovens acima 7 anos
 Infantil até 7 anos

Venha participar da Caravana
Terceiro

sábado do
mês às 14 h



No nosso site
https://fraternidadeluzefe.com
você pode assistir as palestras e

irradiações da semana, ler as
novidades no fórum e muito mais!
Os conteúdos dos estudos da sua

turma também estão
 no site!
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 Siga Nossas Redes

Siga nosso Instagram
@fraternidadeluzefeblumenau

 

 
 

Até Março!

Conheça nosso canal no youtube
https://www.youtube.com/c/CanalFraterni

dadeLuzeFe/playlists

 Se precisar entre em contato conosco
pelas redes sociais ou pelo e-mail

 flf@gmail.com


