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Pais de Família 
Chico Xavier conta-nos como foi
recebida a mensagem abaixo:
“Antes das tarefas programadas,
muitos dos visitantes, notadamente
dos mais jovens na vida física,
solteiros e casados, faziam
indagações sobre as diretrizes dos
bons espíritos às pessoas que
tivessem pais ou mães de trato
difícil vários companheiros
destacando os obstáculos de que se
sentem objeto. Os estudos
realizados reportaram-se à questão
n° 203 de “O Livro dos Espíritos”,
aberto, como sempre, ao acaso. Ao
término da reunião o nosso caro
Emmanuel escreveu a página que
lhe envio”.
Na Terra, habitualmente,
esperamos encontrar, em nossos
filhos, gênios de grandeza moral.
De igual modo, quando na condição
de filhos, desejamos possuir nos
pais modelos intocáveis de virtude.
Mais longamente internados na
escola física vamos reconhecendo,
a pouco e pouco, seja qual seja a
posição que nos cabe no mundo,
que somos o que somos, criaturas
ainda incompletas a caminho da
perfeição, unidas transitoriamente 

umas às outras, entre as paredes
do lar ou nos compromissos
domésticos para fins de resgate ou
aprimoramento.
E se a vida te entregou a pais ou
mães difíceis, que não puderam ou
não te podem apresentar, por
agora, dia por dia,
inalteravelmente uma certidão de
irrepreensibilidade, não deixes de
amá-los e respeitá-los mesmo
assim.
Há quem diga que não pediu aos
genitores para nascer, entretanto,
essa mesma criatura em rebeldia
talvez seja aquela que, antes do
berço, se lhes erigia em obsessor
afetivo, a esmolar-lhes
repetidamente uma nova
existência na Terra, até que lhe
cedessem aos anseios, integrando-
se um com o outro, para que esse
filho ou filha, hoje revoltados,
atingissem o Plano físico tentando
novas aquisições de progresso.
Se sofres conflitos e ouves alguém
a debitá-los na conta de traumas
nascidos de aversão, desprezo,
inveja, ódio, vinculação afetiva ou
superproteção por parte dos pais
difíceis que talvez  tiveste  ou   que  

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TKardequiano/TKP/Lde/LdeP2C04.htm#Q203a206
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provavelmente ainda agora te
acompanham, recorda que
semelhantes estudos poderão
expressar a verdade do ponto de
vista terrestre, mas não te esqueças
de que as leis da reencarnação
estão funcionando. 
E que na posição de pais ou filhos
somos seres em aperfeiçoamento,
demandando a imortalidade, e que
unicamente à custa de
compreensão e respeito recíproco
lograremos sanar os próprios
desequilíbrios e desajustes.
Ante pais ou mães complexos,
auxilia-os, sem jamais reprová-los.
Eles te pedem entendimento e
apoio, a fim de acertarem com os
próprios rumos, tanto quanto
recebeste deles apoio e
entendimento para alcançar a
escola humana.
Todos nós, os espíritos em evolução
na Terra, por enquanto, nos
achamos ainda muito longe das
qualidades angélicas. E todos nós,
sem exceção, precisamos de amor e
do amparo do amor para viver,
conviver e sobreviver.
A pergunta 203 de “O Livro dos
Espíritos” refere-se aos elementos
que os pais transmitem aos filhos. A
resposta dos espíritos é esta: “Dão-
lhes apenas a vida animal, pois a
alma   é  indivisível.  Um  pai 
 obtuso 

pode ter filhos inteligentes e vice-
versa”. Acreditava-se que os pais
transmitiam aos filhos alguma
coisa de suas próprias almas.
Os Espíritos refutaram essa tese.
As semelhanças de temperamento
e tendências nas famílias não são
explicadas no espiritismo pela
hereditariedade física, mas pela
afinidade espiritual. Na
reencarnação os Espíritos são
atraídos aos pais em virtude de
ligações do passado. As ligações
positivas se reconhecem pela
afinidade, as negativas pela
repulsão. Pais e filhos que se
ajustam são Espíritos afins, os que
se repelem são credores e
devedores que se reencontram.
O espírito suficientemente
evoluído para ter consciência de
suas deficiências, logo que vence o
prazo destinado à sua permanência
na vida espiritual, pede para
reencarnar. Liga-se, então, por
afeto ou por remorso, a pessoas de
seu convívio na vida anterior
(ligações positivas ou negativas)
pedindo-lhes que os aceitem como
filhos. Cada nascimento na Terra
implica decisões tomadas no
mundo espiritual. Há os que pedem
e os que imploram para nascer. Os
que imploram são geralmente os
que mais reclamam  nesta vida,  os 

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TKardequiano/TKP/Lde/LdeP2C04.htm#Q203a206
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que mais se desajustam em família,
os mais rebeldes — porque mais
necessitados.
O conceito humano de que
ninguém pediu para nascer é um
erro produzido pela cegueira
espiritual dos homens. Como
esquecemos os antecedentes
espirituais do nascimento —
precisamente para podermos viver
uma vida nova, sem lembranças
perturbadoras — temos a
impressão de que fomos enviados
ao mundo à revelia do nosso desejo.
E muitos acusam os pais de
responsáveis pelo seu nascimento,
como se os pais tivessem o poder
de gerar quando querem e de
escolher os Espíritos que devem
nascer como seus filhos.
A mensagem de Emmanuel,
colocando o problema em seus
termos exatos, adverte-nos quanto
à necessidade de atendermos aos
deveres da vida em família, pois o
cumprimento ou não desses
deveres determinará a nossa futura
situação na vida espiritual. A vida
material passa depressa e os laços
espirituais continuam além da
morte e repercutem nas vidas
futuras. 
Os filhos não pertencem aos pais;
entretanto, de igual modo, os pais
não pertencem aos filhos.

A existência terrestre é muito
importante no progresso e no
aperfeiçoamento do Espírito; no
entanto, ao mesmo tempo, é
simples estágio da criatura eterna
no educandário da experiência
física, à maneira de estudante no
internato.  Os pais lembram alunos,
em condições mais avançadas de
tempo, no currículo de lições, ao
passo que os filhos recordam
aprendizes iniciantes, quando
surgem na arena de serviço
terrestre, com acesso na escola, sob
o patrocínio dos companheiros que
os antecederam, por ordem de
matrícula e aceitação.  E que os
filhos jamais acusem os pais pelo
curso complexo ou difícil em que se
vejam no colégio da existência
humana, porquanto, na maioria das
ocasiões, foram eles mesmos, os
filhos, que, na condição de
Espíritos desencarnados,
insistiram com os pais, através de
afetuoso constrangimento ou suave
processo obsessivo, para que os
trouxessem, de novo, à oficina de
valores físicos, de cujos
instrumentos se mostravam
carecedores, a fim de seguirem
rumo correto, no encalço da
própria emancipação.
Fonte:  Chico Xavier pede licença/Emmanuel
http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TXavieriano
/Livros/Cpl/Cpl40.htm
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E S T U D O S  D O S  C O N C E I T O S
B Á S I C O S  D O  E S P I R I T I S M O

 

Os monitores responsáveis por este
estudo estão muito empenhados
para responder todas as suas dúvidas
sobre os temas que estão presentes
na nossa vida como por que
sofremos; as causas anteriores e
atuais dos sofrimentos.  Sobre as
provas e expiações e  sobre a lei de
ação e reação.  Sobre as influências
dos espíritos em nossos
pensamentos e atos, e como e quem
estamos sintonizando.  E sobre as
provas e  a justiça da reencarnação.
Venha estudar conosco!

Aconteceu na FLF

Todas as quartas-feiras das 20:30 ás
21:30 horas estamos realizando o
estudo básico da introdução ao
espiritismo.  Estão todos convidados
para participar dos estudos dos
princípios básicos do espiritismo.
Vamos falar sobre o Evangelho
segundo o Espiritismo; sobre o
Cristo  Consolador,  sobre como fora
da caridade não há salvação;
entender qual é a fé que transporta
montanhas; como ser perfeito. 
 Vamos falar sobre o centro espírita ,
o que é e como funciona e diferenciar
o centro espírita de outros centros
espiritualistas. Sobre como os
trabalhos de atendimento são
desenvolvidos pelo centro espírita.  
Este estudo esta aberto para todas as
pessoas que querem conhecer mais
sobre o mundo espiritual e sobre as
interações dos espíritos nas nossas
vidas.  Em julho estudamos entre
outros assuntos sobre as muitas 
 moradas na casa de meu Pai e sobre
a escala espírita de perfeição. 
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Instruções Para A VidaA Vida e Nós

Criando as criaturas para a glória
da vida, na condição de Espíritos
eternos, destinados a lhe
herdarem as qualidades divinas, o
Criador criou:
Um reino — o Universo.
Uma organização comunitária — os
mundos da vastidão cósmica.
Um lar — a Natureza.
Uma família — a Humanidade
universal.
Um ambiente — a paz.
Um envoltório — a matéria.
Um sistema de controle — a
afinidade com a gravitação.
Uma religião — o amor.
Uma lei — a justiça.
Um tribunal — a consciência.
Uma doutrina de compensação — a
cada um por suas obras.
Uma riqueza igual para todos — o
tempo.
Uma força — o bem.
Um princípio — a liberdade.
Um direito — o apoio ao dever
cumprido.
Uma regra para o dever — a
disciplina.
Um regime para as criaturas — o
equilíbrio.
Uma ordem — o progresso.
Uma tabela de responsabilidade —
o conhecimento em vários graus. 

Um metro — a lógica.
Um código de trânsito espiritual —
a fraternidade com o respeito
mútuo.
Uma escola — a reencarnação.
Um processo de aprendizagem — a
experiência.
Uma instituição crediária — o
serviço ao próximo.
Um instrumento para cada
criatura — o trabalho.
Uma oficina — o burilamento.
Um objetivo — a perfeição.
À face de semelhantes realidades
todos os atritos, conflitos,
provações, aflições, dificuldades e
embaraços são criações nossas na
Criação de Deus e que, tão só na
escola das vidas sucessivas com
criteriosa aplicação dos tesouros
do tempo, conseguiremos nós
extinguir.
Fonte: Passos da vida, Emmanuel (Anuário Espírita
1969) 
 http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TXavieriano
/Livros/Pdv/Pdv01.htm 



 Segundo Andrew Solomon: "A
depressão ceifa mais anos do que a
guerra, o câncer e a AIDS juntos.
Outras doenças, do alcoolismo aos
males do coração, mascaram a
depressão quando esta é a causa; se
levarmos isso em consideração, a
depressão pode ser a maior assassina
sobre a Terra". Apesar disso, Solomon
nos lembra, na mesma obra (Demônio
do meio-dia, 2002), que "A depressão é
um estado quase inimaginável para
alguém que não a conhece". 
Segundo Jacob Melo no livro A Cura
da Depressão pelo Magnetismo, 
 classifica-se a depressão, segundo
sua origem, em pelo menos três
grandes grupos de causas: as causas
biológicas, as psicocomportamentais e
as religiosas.  Nas causas biológicas
são apresentadas as depressões
decorrentes de ações genéticas, onde
a hereditariedade teria um valor
muito bem pronunciado em muitos
casos. Dentro das causas
psicocomportamentais, no âmbito das
três grandes matérias do psiquismo
humano, a Psicologia, a Psiquiatria e a
Psicanálise, temos que as neuroses
são verdadeiras catalisadoras para
futuras depressões.  
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Fluidoterapia

A DEPRESÃO E O
MAGNETISMO

Aliados ou paralelamente a isso,
temos ainda: a dificuldade em lidar
com as perdas (amorosas, familiares,
de empregos, cargos, funções ou
mesmo de oportunidades), a "guarda"
muito baixa no campo da autoestima,
a forma negativa como absorve a
realidade da vida, a autopunição, o
excesso de perfeccionismo, o viver
intensamente   o    papel   de   vítima,
manter o pensamento e as ideias
sempre desfocadas de uma postura
positiva e eficaz... Tudo isso pode
levar uma pessoa a severas crises de
depressão. No terceiro grupo, as
causas religiosas são assim
classificadas quando se consideram
as influências sutis externas ao
indivíduo.  Mas ainda existem outras
variantes: desarmonias energéticas,
desequilíbrio, obstrução dos canais de
vida, campos fluídicos sem filtragens
etc. 
O Magnetismo vem caminhando,
progressivamente, funcionando como
a luz que passa pelo obturador de
uma câmara fotográfica, a qual, a
depender do tempo de exposição e da
qualidade do filme a ser
impressionado, gerará uma imagem
correspondente ao que esteja adiante
da lente, os fluidos, dirigidos e
direcionados pela força da vontade
(do magnetizador), passando pelos
obturadores (centros vitais) do
paciente e potencializados pelo  filme



(perispírito) deste último, a depender
do tempo e das técnicas de doação
(Magnetismo) possibilitará às
estruturas vitais do paciente o
registro   de   novas     "imagens"     de
harmonia e saúde, as quais
impressionarão as estruturas físicas
e psíquicas dele rumo às mudanças
em seus circuitos de funcionalidade e
saúde.  Sobre esta lógica fundamental
observemos que outras variáveis têm
valor bastante ponderável no
conjunto da recuperação. As
principais são: a postura do paciente
(deve estar fundamentada no
trinômio fé, esperança e
merecimento), a vontade do
magnetizador (e não apenas a boa
vontade); o conhecimento das
técnicas que determinarão onde,
como e quanto é necessário, a
complementação que servirá de
manutenção do estado de alteração
fluídica;  entre uma aplicação e outra
(água fluidificada ou magnetizada); e,
a ação sempre indispensável do
Mundo Invisível (Espíritos amigos,
protetores, anjos guardiões etc.). 
André Luiz (Evolução em dois
mundos, 1987) nos aponta que as
células são "servidoras e guardiãs
fixas ou migratórias   do   tráfego     e
distribuição, reserva e defesa no
centro esplênico", ou seja, como há
atribuição do sutil para o físico o
inverso também ocorre. O esplênico
funciona como um filtro que não se
limita apenas ao campo orgânico. 
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Na psicologia, se não há filtros
"limpos", não há processos
reparadores. Por exemplo: as
neuroses só se fortalecem nas
pessoas porque o acesso ao
reprimido está bloqueado, ou seja,
não há, de via de regra e de forma
natural, filtragem e, portanto, não
ocorre o escoamento dos elementos
geradores das deficiências e
desarmonias; sem isso, os arquivos
mal trabalhados contidos, sob
pressão, nos porões da alma
desencadeiam toda uma série de
infortúnios e dificuldades pela vida
afora. As depressões de ordem
obsessiva também passam pelo
mesmo critério. Em suma. as
obsessões, em última análise,
também ocorrem por problemas de
falhas nos filtros fluídicos e
espirituais.
Jacob Melo recomenda em seus
livros o processo de Tratamento de
Depressão por Magnetismo (TDM)
que se limite a aplicação dos
dispersivos no esplênico e
alinhamento geral pretendo
favorecer ao paciente as melhores
condições para que ele "respire" o
clima fluídico e vital que lhe tem
feito falta. Os dispersivos aplicados
sobre     o    esplênico,     nos     níveis
ativantes, quando feitos com
competência, provocam, no paciente
em depressão, uma sensação de
renovação energética muito intensa.
Os  passes  convencionais,  aplicados
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apenas com as chamadas imposições
têm falhado na tentativa de tratar a
depressão, as pessoas quase sempre
se sentem pior após receber os
passes de imposição.
O magnetismo aliado  ao  tratamento
da medicina convencional pode sim
ajudar na cura da depressão. 
Outro ponto importante é o poder do
perdão e o que o perdão pode fazer
de bem e de bom a quem perdoa! Faz
tanto bem, mas tanto bem mesmo,
que chega a ser irracional não se
perdoar. Jacob fala do perdão no seu
triplo sentido: pedir perdão, dar
perdão e perdoar-se. Não há melhor
desbloqueador de filtros para a
interiorização de toda sorte de saúde
e vigor para quem está deprimido
por conta de mágoas, rancores e
ódios, do que o solvente do perdão. 
Outro bom aliado na luta contra a
depressão é o bom humor, rir-se das
coisas em geral, das brigas, dos
pequenos problemas do dia-a-dia e,
até mesmo, dos tempos difíceis que
passamos. Trata-se de levar a vida de
uma forma mais leve, mesmo diante
de um trabalho mais sério, trata-se
de rir mais e com maior frequência
do que de costume. Uma das maiores
violências que um depressivo sofre
são frases que ele escuta, do tipo:
"Logo você, uma pessoa tão forte!";
"Se você tiver fé sairá rapidinho
desse estado"... Seja cauteloso ao
falar. Se não souber o que falar não
fale nada! 

Mas se quiser dizer alguma coisa, que
seja verdadeiro e útil.
Uma regra, entretanto, deve ser
sempre lembrada: sobretudo reze,
ore e vibre positivamente por essa
pessoa. 

Fonte: A cura da depressão pelo magnetismo:
depressão tem cura sim / Jacob Melo



Deus. Quando a Humanidade se submeter à
lei de amor e de caridade, deixará de haver
egoísmo; o fraco e o pacífico já não serão
explorados, nem esmagados pelo forte e
pelo violento. Tal a condição da Terra,
quando, de acordo com a lei do progresso e
a promessa de Jesus, se houver tornado
mundo ditoso, por efeito do afastamento
dos maus.
A dor é uma bênção que Deus envia a seus
eleitos; não vos aflijais, pois, quando
sofrerdes; antes, bendizei de Deus
onipotente que, pela dor, neste mundo, vos
marcou para a glória no céu.
Sede pacientes. A paciência também é uma
caridade e deveis praticar a lei de caridade
ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A
caridade que consiste na esmola dada aos
pobres é a mais fácil de todas. Outra há,
porém, muito mais penosa e,
conseguintemente, muito mais meritória: a
de perdoarmos aos que Deus colocou em
nosso caminho para serem instrumentos do
nosso sofrer e para nos porem à prova a
paciência.
A vida é difícil, bem o sei. Se, porém,
atentarmos nos deveres que nos são
impostos, nas consolações e compensações
que, por outro lado, recebemos, havemos de
reconhecer que são as bênçãos muito mais
numerosas do que as dores. O fardo parece
menos pesado, quando se olha para o alto,
do que quando se curva para a terra a
fronte.

Bem-aventurados os que são brandos,
porque possuirão a Terra. (S. Mateus, 5:5.)
Bem-aventurados os pacíficos, porque
serão chamados filhos de Deus. (S. Mateus,
5:9.)

Por estas máximas, Jesus faz da brandura,
da moderação, da mansuetude, da
afabilidade e da paciência, uma lei.
Condena, por conseguinte, a violência, a
cólera e até toda expressão descortês de
que alguém possa usar para com seus
semelhantes. 
Mas, que queria Jesus dizer por estas
palavras: “Bem-aventurados os que são
brandos, porque possuirão a Terra”, tendo
recomendado aos homens que
renunciassem aos bens deste mundo e
havendo-lhes prometido os do céu?
Enquanto aguarda os bens do céu, tem o
homem necessidade dos da Terra para
viver. Apenas, o que ele lhe recomenda é
que não ligue a estes últimos mais
importância do que aos primeiros.
Por aquelas palavras quis dizer que até
agora os bens da Terra são açambarcados
pelos violentos, em prejuízo dos que são
brandos e pacíficos; que a estes falta
muitas vezes o necessário, ao passo que
outros têm o supérfluo. Promete que
justiça lhes será feita, assim na Terra como
no céu, porque  serão  chamados  filhos  de 
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Evangelho no Lar

  Bem-aventurados
os que são brandos

e pacíficos

Fonte:  O Evangelho segundo o Espiritismo >
Capítulo IX — Bem-aventurados os que são
brandos e pacíficos 



Amor e
Caridade

Trabalhadores Da Últina Hora
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O Amor é luz divina.
A Caridade é benemerência humana.
A claridade revela.
A bondade socorre.
Consagraste o coração ao ministério
bendito com Jesus e esperamos que
os espinhos da senda produzam
flores para a tua fé renovadora e
vibrante e que as pedras da estrada
se convertam, ao toque de tua
compreensão e de tua boa vontade,
em sublime pão do espírito.
Em verdade, a sementeira e a seara
são infinitas. Cada setor reclama mil
braços e cada canteiro exige
devotamento e vigilância; entretanto,
um discípulo somente, que se afeiçoe
ao Mestre, pode realizar os milagres
do amor e da caridade por onde
passe, acordando corações para o
serviço redentor.
Não nos cansemos, pois, na dedicação
com que nos devotamos ao
apostolado da renunciação.
Samaritano do Evangelho vivo,
percebeste que não venceremos na
batalha de nós mesmos, sem
partilharmos a carga que aflige os
nossos irmãos mais próximos.

Todavia é imperioso reconhecer que o
bem é a porta sublime através da qual
o próprio pensamento de Jesus se
manifesta, consolando e salvando,
edificando e abrandando, amparando
e iluminando o coração do homem
cada vez mais.
Não descansemos, portanto, em nossa
luta de ajudar e construir sempre.
Espiritismo sem aprimoramento
espiritual é templo sem luz.
A hora do mundo é sombria e a
jornada humana reclama lâmpadas
acesas para que as ovelhas retardadas
não se precipitem nos
despenhadeiros fatais.
Irmanemo-nos no ministério da
evangelização e avancemos.
Amor sem caridade é teoria de lábios
desprevenidos: caridade sem amor é
aquele sino que tange da imagem
paulina.
Unamo-nos, em vista disso, na luz que
redime e na fraternidade que socorre,
convencidos de que não nos faltará a
bênção daquele Divino Amigo que
prometeu caminhar conosco até o fim
dos séculos. 

Fonte:   Bezerra de Menezes, mensagem recebida em
8.11.1948.
http://bibliadocaminho.com/ocaminho/TXavieriano/Liv
ros/Bcv/Bcv36.htm



Evangelho Infantojuvenil

Louvado seja!

Espero o Altíssimo em
adoração, dia e noite. 
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O ANJO, O SANTO E O PECADOR 
O Pecador escutava a orientação de
um Santo, que vivia, ajoelhado, à
porta de templo antigo, quando, junto
aos dois, um Anjo surgiu na forma de
homem, travando-se breve
conversação entre eles.  

Amigos, Deus seja louvado!

Louvado seja Deus! 

  Vejo que permaneceis
em oração e animo-me a

solicitar-vos apoio
fraternal. 

Não posso abeirar-me de
lugares impuros... 

Em nome d’Ele, rogo o
socorro de alguém para

uma criança que agoniza
num prostíbulo.

 Sou um pobre penitente e
posso ajudar-vos, senhor. 

Tenho horror aos
criminosos... 

Igualmente, agora,
desencarnou infortunado

homicida, entre as
paredes do cárcere...

Quem me emprestará
mãos amigas para dar-lhe

sepulcro? 

Senhor, disponde
de mim. 

 Infeliz mulher
embriagou–se num bar
próximo. Precisamos

removê-la, antes que a
morte prematura lhe
arrebate o tesouro da

existência.
Altos princípios não me

permitem respirar no
clima das  prostitutas...  

Dai vossas ordens, senhor! 

Não longe daqui, triste menina,
abandonada pelo 

companheiro a quem 
se confiou, pretende 

afogar-se... É imperioso lhe estenda
alguém braços fortes para que se

recupere, salvando-se-lhe também o
pequenino em vias de nascer. 



Evangelho Infantojuvenil

Um irmão nosso, viciado
no furto, planeja assaltar,
na presente semana, o lar

de viúva indefesa...  

 Como descer ao nível de
um ladrão?  

 Não me compete buscar os
delinquentes senão para
corrigi-los. 
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Determinai, senhor, como
devo fazer! 

Necessitamos do concurso de quem
o dissuada de semelhante, propósito
aconselhando-o com amor.

Sem vacilar, o Anjo
tomou o braço do
Pecador prestativo
e ambos se afastaram,
deixando o Santo em
meditação, chumbado ao
solo. Enovelaram-se 
anos e anos na roca do
tempo, que tudo alterara.
O átrio mostrava-se
diferente. 

O Santo reconheceu-o. Era o
Pecador, nimbado de luz. 

- Que fizeste para adquirir tanta
glória? – perguntou-lhe,

assombrado. 

Certo dia,
sensibilizando mais

intensamente as
antenas da prece, viu
que alguém descia da
Altura, a estender-lhe
o coração em brando

sorriso. 

 Ensinai-me como devo
falar com ele.

 O ressurgido,
afagando-lhe a
cabeça, afirmou
simplesmente: 

- Caminhei. 

O santuário perdera o aspecto
primitivo e a morte despojara o
Santo de seu corpo macerado por
cilício e jejum, mas o crente
imaculado aí se mantinha em
Espírito, na postura de reverência. 

Fonte:
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo
/bibliotecavirtual/chicoxavier/contosdes
taedoutravida.pdf
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Dicas de Leitura

Faça boas leituras
para elevar a sua

vibração! 

Visite a nossa livraria e escolha o seu
livro! Também venha conhecer a nossa
biblioteca que contém um acervo muito
interessante de livros para a sua leitura! 

Livro Evoluir é Simples, Nós é que
Complicamos 

 

Manolo Quesada 
 

Dividida em nove capítulos, a obra aborda de maneira
bastante singela e objetiva como o ser humano

pode... evoluir sem complicar! O autor se apoia em
vários textos bíblicos, passagens das obras básicas de

Allan Kardec e pensadores em geral, e convida a
todos a ter uma postura de reflexão e mudança
perante sua existência terrena, sempre com o

objetivo de progredir, melhorar e evoluir.

Livro Jesus, O Celeste Amigo 
Alessandro Viana Vieira de Paula

 

Com base nas obras da Benfeitora Amélia Rodrigues,
psicografadas pelo médium Divaldo Pereira Franco, e

permeadas por trechos ditados pelo Benfeitor
Espiritual Camilo, através do médium Raul Teixeira, o

juiz de direito e orador espírita Alessandro Viana Vieira
de Paula reuniu neste livro suas acuradas meditações

em torno das mensagens trazidas pela Benfeitora. 
 Sempre com lúcidas observações fundamentadas na

Veneranda Doutrina Espírita, Alessandro viabiliza pleno
entendimento entre os problemas humanos e a

mensagem imorredoura do meigo Nazareno.
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Dicas de Leituras para Crianças e Jovens!
O semeador do bem 

 
Cleber Galhardi 

 
É impossível ler e não se apaixonar pela história

de Betinho. O menino encontra um saco com
sementes mágicas e passa a plantá-las. Com o

tempo, novos amigos apresentam-se para
colaborar, e o resultado é um mundo mais

acolhedor e iluminado. Betinho ensina que a vida
pode e deve ser muito interessante se tivermos a
iniciativa e o compromisso de torná-la melhor.

Afinal, nunca é tarde para semear o bem!

Livro História de Cristo para as
Crianças

 

Rafael A. Ranieri
 

Vindo de uma infância triste, órfão aos nove
anos, aquele jovem carioca de nome estranho

estava disposto a lutar pelos seus ideais. Com o
pequeno baú e as inseparáveis fotos de seus

pais, Cairbar aventurou-se pelo interior
paulista, onde se tornou farmacêutico e

político respeitado. Os sonhos tão realistas
envolvendo seus pais levaram-no a conhecer
fenômenos até então ignorados. Encontrou o

Espiritismo e, junto com ele, a ira de
opositores que não aceitavam a imortalidade

da alma e o avanço da doutrina de Allan Kardec
com abordagem jornalística e narrativa

literária, conheça as lutas, os questionamentos
e os incansáveis esforços de um grande

homem, ícone na divulgação do Espiritismo no
Brasil.

https://www.estantevirtual.com.br/livros/divaldo-franco
https://www.estantevirtual.com.br/livros/divaldo-franco
https://www.estantevirtual.com.br/livros/divaldo-franco
https://www.estantevirtual.com.br/livros/divaldo-franco
https://www.estantevirtual.com.br/livros/divaldo-franco
https://www.estantevirtual.com.br/livros/rafael-a-ranieri?busca_es=1
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Espitirinhas



Cronograma de Palestras de
Quarta-feira (às 19:30 horas)                                                
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Avisos

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

 flf@gmail.com

Conheça nosso canal no youtube
https://www.youtube.com/c/CanalFraternidadeLuzeF%C3%A9/playlists

 

 Após temos o Curso 
 Introdução ao Espiritismo           
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 Siga Nossas Redes

Siga nosso
 Instagram

 
@fraternidadeluzefeblumenau

 
Curta e compartilhe

as nossas 
mensagens diárias!  

 

No nosso site você
pode assistir as

palestras e
irradiações da

semana, ler o fórum
e apreciar outros

conteúdos.

Até a próxima edição!


