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A Missão de Ser Mãe
Se tornar mãe é o sonho de aos homens e aos animais:
muitas mulheres, para outras a
— É uma coisa e outra.
gravidez pode acontecer de
A Natureza deu à mãe o
uma maneira inesperada. O
amor pelos filhos, no
fato é que ser mãe muda a vida
interesse de sua
de uma mulher, desde a
conservação; mas, no
gestação,
passando
pelo
nascimento, desenvolvimento
animal, esse amor é
e criação de um filho.
limitado às necessidades
Mas do ponto de vista
materiais: cessa quando
espiritual o que significa ser
os cuidados se tornam
mãe? A Doutrina Espírita
inúteis. No homem, ele
esclarece que se trata de um
persiste por toda vida e
compromisso
importante,
porque ao gerar um filho
comporta um
assume-se um compromisso
devotamento e uma
perante as Leis de Deus,
abnegação que
oferecendo oportunidade para
constituem virtudes;
que um espírito por meio da
sobrevive mesmo à
reencarnação possa evoluir,
cabendo aos pais o amparo
própria morte,
necessário para sua caminhada
acompanhando o filho
de novos aprendizados.
além da tumba. Vedes que
A pergunta 890 de O Livro dos
há nele alguma coisa mais
Espíritos esclarece se o amor
do que no
maternal é uma virtude ou um
animal.
sentimento instintivo, comum

FLF

Compreende-se que existe
além dos laços físicos, um elo
poderoso de ligação entre
mães e filhos, por esse motivo
o amor materno é realmente
capaz de ultrapassar barreiras.
Ser
mãe
representa
a
possibilidade do exercício do
amor incondicional, doando o
melhor de si para a evolução
de um espírito que nasce no
papel de filho, seja ele um
amigo do passado ou alguém
que necessite de reconciliação,
como
oportunidade
de
reconstruírem
uma
nova
história.
No capítulo XIV - Honrai a
vosso pai e vossa mãe vamos
ver na instruções dos Espíritos
que fala sobre a ingratidão dos
filhos e os laços de família,
que Deus não dá prova
superior às forças daquele que
a pede; só permite as que
podem ser cumpridas. Se tal
não sucede, não é que falte
possibilidade: falta a vontade.
agora o grande papel da
Humanidade;
compreendei
que, quando produzis um
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corpo, a alma que nele encarna
vem do espaço para progredir;
inteirai-vos dos vossos deveres
e ponde todo o vosso amor em
aproximar de Deus essa alma;
tal a missão que vos está
confiada e cuja recompensa
recebereis, se fielmente a
cumprirdes.
Os
vossos
cuidados e a educação que lhe
dareis
auxiliarão
o
seu
aperfeiçoamento e o seu bemestar futuro. Lembrai-vos de
que a cada pai e a cada mãe
perguntará Deus: Que fizestes
do filho confiado à vossa
guarda? Se por culpa vossa ele
se conservou atrasado, tereis
como castigo vê-lo entre os
Espíritos sofredores, quando
de vós dependia que fosse
ditoso.
Embora as mães devam ser
lembradas todos os dias, é no
segundo domingo de maio que
elas são homenageadas no
Brasil. Desejamos a todas as
mulheres uma Feliz Missão de
Ser Mãe todos os dias!
Fonte: O Evangelho segundo o Espiritismo » Capítulo XIV Honrai a vosso pai e vossa mãe e
https://www.eusemfronteiras.com.br/as-maes-segundo-oespiritismo/
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Instruções Para A Vida

As Bênçãos do Trabalho!

Divaldo Franco comenta uma
observação
importante
de
Jesus Seu Evangelho, quando
informa:

– O meu Pai até
hoje trabalha, e eu
também trabalho.
Soa estranha a afirmação, por
parecer que Ele condena o
repouso, quando o Velho
Testamento se refere que, após
criar
o
mundo,
Deus
descansou.
Nenhuma
incoerência, no entanto, nos
dois conceitos de aparentes
conteúdos divergentes.
O
trabalho é o recurso valioso
que promove o progresso, sem
o qual, a estagnação a tudo
destruiria.
E
o
repouso
constitui mudança de atitude
orgânica, a fim de restaurar as
forças para a continuidade da
ação. Há, no entanto, muitas
pessoas
que,
levando as

palavras ao pé da letra, entregamse ao trabalho até a exaustão,
enquanto outras, a pretexto de
repouso, vivem na ociosidade
dourada, gastando as excelentes
oportunidades da existência, da
saúde e da inteligência na
inutilidade, deixando-se arrastar
pela improdutividade e passando
a sofrer as consequências
inevitáveis da preguiça. O corpo
humano está constituído de
elementos que necessitam de
movimento, a fim de bem
atenderem as necessidades para
as quais foram construídos.
O
dinamismo,
através
da
movimentação bem utilizada,
fortalece-o, opera bem-estar e
faculta dilatação de tempo para o
seu uso.

O trabalho é tão importante
na vida das criaturas, que
passou a ser terapêutico,
dando sentido e significado
durante a existência.
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O eminente educador suíço
Johann
Pestalozzi
havia
elegido como essencial para o
êxito
do
seu
programa
educativo a trilogia: Trabalho,
Solidariedade e Perseverança.
Posteriormente, seu discípulo
Allan Kardec, ao Codificar o
Espiritismo, modificou um
pouco a tríade, informando
que para a concretização de
qualquer
ideal,
são
indispensáveis o Trabalho, a
Solidariedade e a Tolerância.
No Livro dos Espíritos
podemos
estudar
a
necessidade do trabalho:
674. A necessidade do trabalho
é lei da natureza?
“O trabalho é lei da natureza,
por isso mesmo que constitui
uma
necessidade,
e
a
civilização obriga o homem a
trabalhar mais, porque lhe
aumenta as necessidades e os
gozos.”
675. Por trabalho só se devem
entender
as
ocupações
materiais?
“Não; o Espírito trabalha,
assim como o corpo. Toda
ocupação útil é trabalho.”
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676. Por que o trabalho se impõe
ao homem?
“Por ser uma consequência da
sua natureza corpórea. É
expiação e, ao mesmo tempo,
meio de aperfeiçoamento da sua
inteligência. Sem o trabalho, o
homem permaneceria sempre na
infância, quanto à inteligência.
Por isso é que seu alimento, sua
segurança e seu bem-estar
dependem do seu trabalho e da
sua atividade. Ao que é muito
fraco de corpo outorgou Deus a
inteligência, para suprir essa
limitação; mas é sempre um
trabalho.”
Em uma bela metáfora, podemos
dizer que tudo resulta do esforço,
do trabalho bem direcionando
em favor da ordem, do
crescimento, da ética e da
estética, mediante os quais mais
se avança na conquista da beleza,
da harmonia, da perfeição.
Trabalha de acordo com as tuas
forças e torna-te membro da
sinfonia universal.
Fonte: https://www.febnet.org.br/portal/
2020/03/12/as-bencaos-do-trabalho/
Livro dos Espíritos - Parte Terceira - Das leis moraisCapítulo III - 2. Lei do trabalho » Necessidade do
trabalho
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Primeira
Caravana da Alegria
de 2022
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Aconteceu na F L F

Na bela tarde deste dia 01 de
maio, dia do trabalhador, alguns
animados
trabalhadores
da
Fraternidade
Luz
e
Fé
realizaram a primeira visita,
após a pandemia, da Caravana
da Alegria os asilos Lar Dona
Dalva de Blumenau e Lar Bem
Viver de Luiz Alves.
A Fraternidade Luz e Fé com o
grupo da Caravana da Alegria tem
o objetivo de levar a alegria na
forma mais expressiva da caridade
praticada. Essa atividade integra
um dos objetivos da Escola de
Aprendizes do Evangelho (EAE),
que é oferecer aos alunos uma
oportunidade de exercitar a
caridade, na forma de auxiliar
pessoas que não sejam de seu
circulo familiar. Assim nasceu a
Caravana da Alegria no ano de
2011, com a primeira turma da EAE,
onde todos os alunos têm o
compromisso de participar na
visita aos idosos do asilo Dona
Dalva. Em 2014 a turma 2 da EAE
abriu mais um local de visitação,
que é o asilo Bem Viver de Luiz
Alves.

Também são convidados todos os
assistidos da FLF, que venham
compartilhar conosco esse momento de
alegria e fé viva na proposta
evangelizadora de Jesus.
Reforçamos o convite a todos os
estudantes e a todos os colaboradores e
assistidos da FLF para se juntarem a nós
neste belo trabalho realizado uma vez
ao mês chamado Caravana da Alegria!

JORNAL LUZ E FÉ

O depoimento da Marcia, nossa
coordenadora dos trabalhos de
assistência social, representa a
alegria
dos
integrantes
da
caravana:
Nossa Caravana é sempre muito
esperada pelos nossos queridos.
Ainda não podemos entrar, mas
nossa alegria chega através das
janelas abertas e a gente vê no
sorriso de cada um, que todo o
esforço valeu a pena. Não pensem
que somos nós os grandes
doadores, sempre saímos de cada
visita com muito mais do que
chegamos!
O Cristiano integrante da caravana
nos esclarece:
Participar da Caravana da
Alegria é uma atividade muito
especial. Ver o alvoroço de alegria
dos idosos quando chegamos, ver
eles se emocionando através das
músicas que cantamos e sentir
toda a gratidão que esboçam em
seus
olhares
é
muito
recompensador.
Além
da
confraternização entre os irmãos
da FLF, levamos amor a irmãos,
que por motivos que não nos cabe
julgar, estão necessitados de
carinho e de atenção.
Que
possamos aumentar cada vez mais
a nossa Caravana da Alegria,
conforme
nos
recomenda
o
Mestre:
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Amarás o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, de toda a tua alma e de
todo o teu espírito; este o maior e o
primeiro mandamento. E aqui tendes o
segundo, semelhante a esse: Amarás o
teu próximo, como a ti mesmo...

Entre nós e
Deus o próximo é
o intermediário.
(Apostila Iniciação; capítulo: Interpretação do sermão do Monte II; item
“Entra em acordo sem demora com seu adversário”; citação de Emmanuel)

Fonte: Fraternidade Luz e Fé
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Trabalhadores Da Últina Hora

Fora da Boa Vontade não há Solução
Realmente, a caridade é a chave
do Céu, entretanto, não nos
esqueçamos de que a boa vontade
é o começo da sublime virtude,
tanto quanto o alicerce é o início
da construção.
Se encontrarmos a cólera no
espírito do companheiro e não
temos a boa vontade da paciência,
indiscutivelmente, atingiremos
lamentáveis conflitos.
Se o desânimo nos visita e não
dispomos de boa vontade na
resistência,
dormiremos
delituosamente na inutilidade.
Se a maldade nos persegue e
não exercitamos a boa vontade da
desculpa
compreensiva,
desceremos
a
deploráveis
movimentos de reação com
resultados imprevisíveis.
Se o trabalho nos pede
sacrifício e não usamos a boa
vontade da renúncia, o atraso e a
sombra dominarão a vida que
devemos iluminar e sublimar.
Se o insulto nos surpreende e
não praticamos a boa vontade do
silêncio,
cairemos
na
desesperação.
Se a prova nos procura, em

favor de nossa regeneração e
fugimos
à
boa
vontade
da
conformação
e
da
diligência,
ficaremos mais indefinidamente na
brutalidade, adiando sempre a nossa
elevação para a Vida Superior.
De todos os males que escravizam
as nossas almas, na Terra, os
maiores, são a ignorância e a
penúria.

Para
combatê-los
e
extingui-los, tenhamos a
precisa
coragem
de
trabalhar
e
servir,
auxiliando-nos, aprendendo
sempre e semeando o bem,
cada vez mais, porque se a
caridade é o nosso anjo
renovador
devemos
reconhecer
que,
nos
variados
problemas
da
jornada na Terra, sem a boa
vontade não há solução.

Fonte: Visão Nova, Chico Xavier com Emmanuel.
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A Água Fluida

“E qualquer que tiver dado só que
seja um copo d’água fria, por ser
meu discípulo, em verdade vos digo
que, de modo algum, perderá o seu
galardão.” — JESUS (Mateus, 10.42)

Meu amigo, quando Jesus se referiu
à bênção do copo de água fria, em seu
nome, não apenas se reportava à
compaixão rotineira que sacia a sede
comum. Detinha-se o Mestre no
exame de valores espirituais mais
profundos.
A água é dos corpos mais simples e
receptivos da Terra. É como que a
base pura em que a medicação do Céu
pode ser impressa através de
recursos substanciais de assistência
ao corpo e à alma, embora em
processo invisível aos olhos mortais.
A prece intercessória e o
pensamento de bondade representam
irradiações de nossas melhores
energias.
A criatura que ora ou medita
exterioriza poderes, emanações e
fluidos que, por enquanto, escapam à
análise da inteligência vulgar, e a
linfa
potável
recebe-nos
a
influenciação,
de
modo
claro,
condensando
linhas
de
força
magnética e princípios elétricos que
aliviam e sustentam, ajudam e curam.

Fluidoterapia

A fonte que procede do coração da
Terra e a rogativa que flui do imo
d'alma, quando se unem na difusão do
bem, operam milagres. O Espírito que
se eleva na direção do céu é antena
viva captando potenciais de natureza
superior, podendo distribuí-los a
benefício de todos os que lhe seguem
a marcha. Ninguém existe órfão de
semelhante amparo.
Para auxiliar a outrem e a si mesmo
bastam a boa vontade e a confiança
positiva.
Reconheçamos, pois, que o Mestre
quando se referiu à água simples,
doada em nome de sua memória,
reportava-se ao valor real da
providência a benefício da carne e do
espírito, sempre que estacione
através de zonas enfermiças.
Se desejas, portanto, o concurso dos
Amigos Espirituais, na solução de
tuas necessidades físiopsíquicas ou
nos problemas de saúde e equilíbrio
dos companheiros, coloca o teu
recipiente de água cristalina à frente
de tuas orações, espera e confia.
O orvalho do Plano Divino
magnetizará o liquido com raios de
amor em forma de bênçãos e estarás,
então,
consagrando
o
sublime
ensinamento do copo de água pura,
abençoado nos Céus.

Fonte: Segue-me — Emmanuel
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Fé, mãe da
Esperança e
da Caridade

Para ser proveitosa, a fé tem de ser
ativa; não deve entorpecer-se. Mãe de
todas as virtudes que conduzem a
Deus, cumpre-lhe velar atentamente
pelo desenvolvimento dos filhos que
gerou.
A esperança e a caridade são
consequências da fé e formam com
esta uma trindade inseparável. Não é
a fé que faculta a esperança na
realização das promessas do Senhor?
Se não tiverdes fé, que esperareis?
Não é a fé que dá o amor? Se não
tendes fé, qual será o vosso
reconhecimento e, portanto, o vosso
amor?
Inspiração divina, a fé desperta todos
os instintos nobres que encaminham
o homem para o bem. É a base da
regeneração. Preciso é, pois, que essa
base seja forte e durável, porquanto,
se a mais ligeira dúvida a abalar, que
será do edifício que sobre ela
construirdes?

ANO II Nº 17 - PÁGINA 10

Evangelho no Lar

Levantai, conseguintemente, esse
edifício sobre alicerces inamovíveis.
Seja mais forte a vossa fé do que os
sofismas e as zombarias dos
incrédulos, visto que a fé que não
afronta o ridículo dos homens não é fé
verdadeira.
A fé sincera é empolgante e contagiosa;
comunica-se aos que não na tinham,
ou, mesmo, não desejariam tê-la.
Encontra palavras persuasivas que vão
à alma, ao passo que a fé aparente usa
de palavras sonoras que deixam frio e
indiferente quem as escuta. Pregai
vossa fé pelo exemplo, para a
incutirdes nos homens. Pregai pelo
exemplo das vossas obras para lhes
demonstrardes o merecimento da fé.
Pregai pela vossa esperança firme, para
lhes dardes a ver a confiança que
fortifica e põe a criatura em condições
de enfrentar todas as vicissitudes da
vida.
Tende, pois, a fé, com o que ela contém
de belo e de bom, com a sua pureza,
com a sua racionalidade. Não admitais a
fé sem comprovação, cega filha da
cegueira. Amai a Deus, mas sabendo
por que o amais; crede nas suas
promessas, mas sabendo por que
acreditais nelas; segui os nossos
conselhos, mas compenetrados do
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que vos apontamos e dos meios que vos
trazemos para o atingirdes. Crede e esperai
sem desfalecimento: os milagres são obras
da fé.
No homem, a fé é o sentimento inato de
seus destinos futuros; é a consciência que
ele tem das faculdades imensas
depositadas em gérmen no seu íntimo, a
princípio em estado latente, e que lhe
cumpre fazer que desabrochem e cresçam
pela ação da sua vontade.
Até ao presente, a fé não foi compreendida
senão pelo lado religioso, porque o Cristo a
exalçou como poderosa alavanca e porque o
têm considerado apenas como chefe de
uma religião. Entretanto, o Cristo, que
operou milagres materiais, mostrou, por
esses milagres mesmos, o que pode o
homem, quando tem fé, isto é, a vontade de
querer e a certeza de que essa vontade
pode obter satisfação.
A fé é humana ou divina, conforme o
homem aplica suas faculdades à satisfação
das necessidades terrenas, ou das suas
aspirações celestiais e futuras. O homem de
gênio, que se lança à realização de algum
grande empreendimento, triunfa, se tem fé,
porque sente em si que pode e há de chegar
ao fim colimado, certeza que lhe faculta
imensa força. O homem de bem que, crente
em seu futuro celeste, deseja encher de
belas e nobres ações a sua existência, haure
na sua fé, na certeza da felicidade que o
espera, a força necessária, e ainda aí se
operam milagres de caridade, de
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devotamento e de abnegação. Enfim, com a
fé, não há maus pendores que se não chegue
a vencer.
O Magnetismo é uma das maiores provas do
poder da fé posta em ação. É pela fé que ele
cura e produz esses fenômenos singulares,
qualificados outrora de milagres.

Repito: a fé é humana e divina.
Se todos os encarnados se
achassem bem persuadidos da
força que em si trazem, e se
quisessem pôr a vontade a
serviço dessa força, seriam
capazes de realizar o a que, até
hoje, eles chamaram prodígios e
que, no entanto, não passa de
um desenvolvimento das
faculdades humanas.

Fonte: Evangelho segundo o Espiritismo > Capítulo XIX - A
fé transporta montanhas > Instruções dos Espíritos.
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Jesus e as
Crianças

A Bíblia nos mostra, em algumas
passagens do Novo Testamento,
como era a relação entre Jesus e
as crianças. Com a atitude de
chamá-las para junto de si,
abençoando e curando, ele nos
convida a refletir sobre os
cuidados e atenção que as
crianças merecem de nós. Em
Mateus 19:13-14, quando Jesus
ordena que deixem as crianças
chegarem até Ele porque delas é o
Reino dos Céus, a Bíblia nos
revela
uma
mensagem
importante.
Num mundo tão desatento à
necessidades infantis no qual
falta amor, cuidado e respeito
pelas
crianças,
que
lições
podemos aprender com Jesus?
Qual é o valor que as crianças têm
para Ele?
Jesus queria que as crianças
pudessem chegar até Ele sem
nenhuma dificuldade. O mundo de
hoje oferece muitos embaraços
que podem representar desafios
para que as crianças cheguem até
Jesus e aos benefícios e valores
do Reino de Deus.
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Evangelho Infantojuvenil
A falta de exemplo por parte dos
adultos, ausência de ensinamentos
e o tratamento indevido da
espiritualidade nas crianças fazem
com que elas deixem de conhecer a
Jesus ou que abandonem o
relacionamento com Ele à medida
que crescem. Crianças necessitam
de cuidados, de um olhar atento e
de carinho e isso também é valido
quando se trata de espiritualidade.
Para uma criança, não basta prover
sustento e conforto. Amor e
dedicação são indispensáveis e
quem nos ensinou isso foi Jesus!
Jesus Cristo é uma das figuras mais
importantes da humanidade e por
isso também é destaque no estudo
do Espiritismo.
Jesus Cristo é o nosso maior e
melhor amigo. Essa relação de
amizade é algo que as crianças
precisam entender.
Além de reforçar a ideia de que
Jesus é nosso amigo, também é
importante esclarecer que ele é
nosso irmão.
Somos todos filhos do mesmo pai:
Deus, o nosso criador. Por fim, vale
acrescentar que Jesus também é o
governador espiritual da Terra.
É ele quem olha pela humanidade
rumo ao progresso.
Como nosso modelo e guia,
representa o Espírito que habitou a
Terra mais evoluído e a partir de
seus ensinamentos e exemplos
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podemos também, assim como
Ele, chegar ao Pai, ou seja,
desenvolvermos
nosso
conhecimento e evoluirmos
espiritual e moralmente.
Como falar quem é Jesus para
as crianças?

Uma alternativa é fazer uso de
metáforas e comparações, do
mesmo modo que Jesus fazia
com suas parábolas para se
fazer entender aos discípulos.
As crianças estão bastante
habituadas com o contexto
escolar, e esse é um gancho que
pode ser utilizado.
Por exemplo, você pode dizer a
elas que Jesus foi o maior
professor
que
já
existiu,
deixando muitos ensinamentos
e lições, além de exemplos de
amor ao próximo.
Para ensinar os pequenos, os
pais e evangelizadores precisam
se preparar, não só para guiar o
ensino, mas também para
responder às perguntas desses
anjinhos
curiosos
e
questionadores. No vídeo da
FEBtv, o pesquisador

do
Evangelho,
Saulo
César,
descreve a vida de Jesus e a
interpretação
de
O
Novo
Testamento
(veja
em
https://youtu.be/4ghRHHyyb1s).
Educar os pequenos sobre Jesus
Cristo
e
os
princípios
do
Espiritismo é de suma importância.
Isso porque a compreensão e a fé
podem ajudar as crianças a se
tornarem adultos melhores, mais
bondosos, caridosos, esperançosos
e, principalmente, cidadãos com
hábitos morais elevados.
Como bem sabemos e dizemos,
as crianças são o futuro da
humanidade.
Assim também afirmaram os
espíritos a Chico Xavier na obra
psicografada Coletânea do Além.
Acompanhe um trecho:
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A criança é o
futuro.
E, com exceção dos
Espíritos missionários, os
homens de agora serão as
crianças de amanhã, no
processo
reencarnacionista. O
trabalho redentor da nova
era há de começar na
alma da infância, se não
quiserdes divagar nos
castelos teóricos da
imaginação super
excitada. É lógico que a
legislação será sempre a
casa nobre dos princípios
que asseguram os direitos
do homem, entretanto, os
governos não poderiam
realizar integralmente a
obra renovadora sem a
colaboração daqueles que
hajam sentido a verdade
e o bem com Jesus
Cristo.
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Instrui o menino no
caminho em que deve
andar, e, até quando
envelhecer, não se desviará
dele.
Provérbios 22:6

O espiritismo tem Jesus
como guia e modelo moral.
Por essa razão, conhecer a
Sua vida e as Suas
histórias é essencial não só
para os adultos, mas
também para os pequenos.
Fonte: https://conteudoespirita.com/jesus-e-criancas
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Faça boas leituras
para elevar a sua
vibração!

Dicas de Leitura
Nossa biblioteca contém um acervo
muito bom de livros para a sua leitura.

Livro Maria de Nazaré
João Nunes Maia
Este livro nos apresenta a história de uma grande alma:
Maria de Nazaré, espírito de alta hierarquia espiritual,
cuja pureza de sentimentos escapa à nossa compreensão.
Além de contar a trajetória de Maria, Miramez nos
oferece lições sobre trabalho, mediunidade,
solidariedade, disciplina, dentre outros importantes
temas, para nos esclarecer pontos obscuros da história
do nascimento de Jesus.

A Mensagem do Amor Imortal
Divaldo Franco pelo Espírito Amélia
Rodrigues
A sublime canção do Espírito Amélia Rodrigues em
torno da incomparável figura de Jesus de Nazaré,
inunda-nos a alma de júbilos, fortalecendo em nosso
íntimo uma suave e concreta esperança tanto no
presente quanto nos dias do porvir. A Mensagem do
Amor Imortal é um livro encantador, que certamente
levará o leitor a extasiar-se com as maravilhas operadas
por Jesus, através da chama do Amor alimentada pelo
combustível da Fé e da Caridade, virtudes essenciais
para uma vida verdadeiramente cristã. Quem tiver a
felicidade de ler as páginas de luz desta enternecedora
Obra, jamais as esquecerá e jamais será o mesmo, pois
será melhor, no caminho do Bem que conduz a Jesus.
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Dicas de Leituras para Crianças e Jovens!
Este livro foi organizado com adaptação
de linguagem para a infância e juventude.
Primeiro volume da série contém a
primeira e a segunda parte de O Livro
dos Espíritos de Allan Kardec. Em
linguagem adequada à compreensão
infantil, permite um estudo minucioso da
obra fundamental da doutrina espírita,
propiciando fácil entendimento para os
mais jovens. Ricamente ilustrado de
forma alegre e colorida.

Adaptado da obra de Allan Kardec,
apresenta a essência dos princípios da
Doutrina Espírita em uma linguagem
simples e com ilustrações interessantes
que facilitam a compreensão dos
ensinamentos morais do Cristo pelas
crianças e jovens. O Evangelho Segundo o
Espiritismo, que foi publicado em abril de
1864, faz parte da codificação de Allan
Kardec e contém os principais
ensinamentos revelados à humanidade,
tais como: amar o próximo como a si
mesmo, amai os vossos inimigos, honra a
teu pai e a tua mãe, muitos os chamados e
poucos os escolhidos, a fé que transporta
montanhas, missão dos profetas e muitos
outros. Esta obra atende à faixa etária de 8
a 12 anos.
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Espitirinhas
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Cronograma de Palestras
Quarta-feira - 19:30 horas
e após Curso Introdução ao Espiritismo

Avisos

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

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

flf@gmail.com
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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!

