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Olá, leitores Luz e Fé!Olá, leitores Luz e Fé!
Ser criança segundo o espiritismo!
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Ser criança segundo o espiritismo!

A infância é para nós um momento tão
especial e tão único que não há quem
não possua alguma boa recordação da
sua infância, mas afinal… 
O que significa ser criança para o
espiritismo?
Na primeira fase da vida somos
crianças. Não por acaso, ao nascer,
nascemos pequenos, frágeis e
lindinhos. Kardec explica no Livro dos
Espíritos, que o esquecimento do
passado ocorre de forma providencial
na reencarnação da criança, uma vez
que, se os pais reconhecem no bebê de
colo o inimigo do passado todo o
resgate estaria comprometido. A
ciência explica que a fragilidade do
bebê leva não apenas a mãe, mas todos
que o rodeiam a ter cuidados especiais
e uma maior atenção.
Conforme cresce, a criança aprende
com os pais conceitos de como se
portar em sociedade, moral e atitudes.
Algumas dessas atitudes são trazidas
como parte de sua memória de vidas
passadas, necessitando da atenção dos
pais para corrigi-las ou incentivá-las.
O tempo passa, e a criança ao entrar na
adolescência   inicia   seu   processo  de 

experiências próprias, com base em
ensinamentos transmitidos pelos
pais e com os apreendidos do
convívio social.Cabe mais uma vez a
supervisão dos progenitores, para
que tudo corra bem, mas agora não
na posição de “sabemos o que é
melhor para você” e sim de “acho que
se você fizesse desse jeito poderia
dar certo”.
A Doutrina Espírita não foi feita
apenas para uma faixa etária, ou um
tipo de cultura. Pelo contrário, seu
caráter universal serve como
norteador em qualquer momento da
vida. Na infância, a Evangelização
Infantil, aliada às instruções
paternas, desempenham seu papel na
formação da criança. O papel do
Evangelizador durante a primeira
infância é levar às crianças os
primeiros sentidos de moralidade e
regras de convívio social, segundo o
espiritismo. 
Dividir brinquedos e atenção com os
colegas, o sentido da prece como
forma de falar com Deus, a não
existência da morte, boas maneiras,    
respeito        aos         mais       velhos,
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preservação do meio ambiente,
normas de bem estar social. Tudo isso
é ensinado. Em um segundo estágio, a
criança interage com a escola, e em
outras situações com a sociedade. 
A Evangelização mais uma vez
direciona aqueles primeiros aspectos
de convívio social, e introduz os
primeiros conceitos da reencarnação.
Daí para frente caminha-se em
direção da filosofia espírita e da
reflexão dos ensinamentos da família.
Por meio desta conscientização da
Evangelização, da família e do contato
com o espiritismo desde as primeiras
fases da vida, a formação de um
homem de bem se encontra a meio
caminho andado. Basta então a
vontade do indivíduo em fazer o bem.
As sementes já estão lá, lançadas pelos
pais e evangelizadores.
Afinal ser criança é dar início a uma
nova jornada de lutas e aprendizados!
As crianças são nada mais nada menos
que Espíritos em evolução, muitas
vezes até mais velhos que seus
próprios pais, ora mais sábios, ora
mais ignorantes, enfim todos na trilha
do progresso.
É nesta fase que devemos corrigir as
más tendências trazidas no
inconsciente destes pequeninos, e
assim auxiliá-los verdadeiramente em
sua nova jornada. 
Não basta apenas alimentos,
presentes, boas escolas,    e  sim se faz

necessário o verdadeiro amor. Aquele
que educa, aquele que diz muitas
vezes “não” preferindo que a criança
chore hoje para que não venham a
chorar seus pais amanhã.
Devemos ter a consciência tranquila
que fizemos o melhor até se
tornarem adultos e assumirem suas
próprias escolhas.
Quando Jesus diz que o reino dos
céus pertence aos que se assemelham
as crianças, se refere a doçura, a
humildade e a fragilidade que nesta
fase apresentam justamente para a
conquista do afeto de seus pais!

Feliz dia das crianças aos
nossos filhos, seres aos
quais Deus nos confiou

para o auxílio evolutivo! 

Fonte:
https://espiritismodaalma.wordpress.com/2015/10/12/o
-que-significa-ser-crianca-para-o-espiritismo/

https://www.eusemfronteiras.com.br/consciencia-cosmica-a-nova-etapa-evolutiva-da-humanidade/
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C A R A V A N A  D A  A L E G R I A  
C O M  O S  P A L H A Ç O S  D E  J E S U S

 

Nas quartas-feiras de setembro
muitas pessoas já participaram da
campanha do "Livro nas Mãos".  
O Dia Nacional do Livro é
comemorado anualmente em 29 de
outubro. A data celebra uma das
invenções mais enriquecedoras do ser
humano: o livro!
Você sabia que o Livro dos Espíritos é
o primeiro livro sobre a doutrina
espírita publicado pelo educador
francês Hippolyte Léon Denizard
Rivail, em 18 de abril de 1857, sob o
pseudônimo Allan Kardec. É uma obra
básica do espiritismo, e foi lançado
por Kardec após seus estudos sobre
os fenômenos que, segundo muitos
pesquisadores da época, possuíam
origem mediúnica, e estavam
difundidos por toda a Europa durante
o século XIX. Apresenta-se na forma
de perguntas e respostas, totalizando
1.018 tópicos. Foi o primeiro de uma
série de cinco livros editados pelo
pedagogo sobre o mesmo tema.
Venha você também trocar seus
livros por outros livros espíritas!

Aconteceu na F L F 

No último sábado do mês de setembro
tivemos a caravana da alegria com os
palhaços de Jesus visitando as casas
de idosos. A turma animada levou o
evangelho, música e muita alegria a
todos do asilo.  Venha você também
participar deste trabalho de
caridade. 
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Instruções Para A Vida

Caminha!
Dia 04 de outubro se comemora o dia
de São Francisco de Assis (1181-
Francisco de Assis teve importante
participação no Espiritismo, sendo um
dos espíritos superiores que ajudaram
na codificação espírita por Allan
Kardec. É ele quem assina em
primeiro lugar os Prolegômenos, de O
Livro dos Espíritos, mas com outro
nome, o de sua antiga reencarnação:
João Evangelista. Segundo relatos
mediúnicos, Francisco de Assis teria
sido o apóstolo João Evangelista.
Alguns fatos explicam a ligação entre
ambos, além do fato de terem sido
evangelizadores. Joanna de Ângelis é
conhecida por ser a guia espiritual do
médium Divaldo Franco. Em uma de
suas vidas passadas, Joanna de Ângelis
foi Santa Clara de Assis (1194-1253), a
discípula de Francisco e fundadora do
ramo feminino da Ordem dos
Franciscanos. Uma vez, Divaldo
Franco viajou à Itália e Joanna lhe
pediu que fosse até Assis visitar o
túmulo de Francisco.
Ele cumpriu o pedido e, diante da
sepultura, a guia ditou uma
mensagem. Após finalizar a
psicografia, ela orientou Divaldo a
visitar o convento de Clara de Assis.
Lá, diante do corpo de Clara, ele se
deu conta de que Joanna de Ângelis
havia sido a Santa Clara em outra vida.
Francisco de Assis é tido como o
protetor  dos   animais.    Aliás,   muita 

gente o conhece por esse título sem
saber ao certo a história dele.
A verdade é que ele sempre adorou a
natureza e, como parte dela, os
animais. Tratava-os como se fossem
seus irmãos, com muito carinho,
amor e respeito.
Além disso, há muitas histórias de
Francisco com os animais, de que ele
se comunicava com eles. Por tudo
isso, ganhou a fama de protetor dos
bichos.
Francisco, dentre as três virtudes: a
fé, a esperança e a caridade, ressaltou
a caridade como a mais excelente.
Francisco de Assis, através da
mediunidade de Chico Xavier, deixou
a seguinte mensagem, em 17 de
agosto de 1951, em Pedro Leopoldo,
MG.: 
 (...) Colhe as rosas do
caminho no espinheiro dos
testemunhos... Entesoura as
moedas invisíveis do amor
no templo do coração!...
Retempera o ânimo varonil,
em contato com o rocio
divino da gratidão e da
bondade!... Entretanto, não
te detenhas. Caminha!... É
necessário ascender"...
Fonte:
http://www.oconsolador.com.br/ano3/128/es
pecial.html

https://conteudoespirita.com/allan-kardec/
https://conteudoespirita.com/joanna-de-angelis/
https://conteudoespirita.com/guia-espiritual/
https://conteudoespirita.com/medium-espirita/
https://conteudoespirita.com/psicografia-o-que-e/
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O autismo é enquadrado dentro dos
transtornos do neuro
desenvolvimento e é caracterizado
por alterações relacionadas à
comunicação e interação social, bem
como porque a pessoa apresenta
interesses fixos e comportamentos
repetitivos.
O autismo é uma condição, isto
significa que estará presente ao longo
da vida da pessoa, também pode ouvir
o termo espectro autista ou TEA
(Transtorno do Espectro Autista), isto
porque pode manifestar-se de várias
formas e que cada pessoa dentro da
condição de autismo é diferente uma
da outra, embora compartilhem o
mesmo diagnóstico.
Um dos motivos que tornam complexo
o diagnóstico do autismo é
justamente a diversidade de
manifestações.
Como outras condições, a explicação
não será encontrada na vida presente
e sim no passado.
A reencarnação nos confronta com os
frutos de nossas decisões que geram
situações e mudanças físicas na
genética das pessoas para que isso
sirva de caminho de iluminação para
sua própria alma.
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FluidoterapiaAutismo na

Visão Espírita
O autismo é apresentado como
expiação, prova ou missão? 
No caso de se apresentar como
expiação, será caracterizado por
muitas limitações, as mesmas que
terão a ver com o nível de débitos
contraídos nas últimas
reencarnações.
No caso de ser uma prova, são
apresentados com desafios que irão
superar junto com seus familiares ou
círculo de amor, aprenderão o
verdadeiro significado da abnegação e
do amor, reativando os mecanismos
de empatia que facilitam a interação
com os outros.
Autismo como missão, no livro A
Gênese de Allan Kardec nos fala sobre
migrações de Espíritos de outros
orbes, mais evoluídos, para o auxílio
da humanidade. Esses Espíritos ainda
não aperfeiçoaram o vínculo com o
perispírito, criando uma perturbação
que poderia ser a síndrome de
Asperger. 
Cada caso é um caso e precisa de
muito amor e dedicação!

Fonte:https://www.canalautismo.com.br/noticia/eua-
publica-nova-prevalencia-de-autismo-1-a-cada-44-
criancas-segundo-cdc/

https://conteudoespirita.com/perispirito-no-espiritismo/


Uma em cada 44 crianças aos 8 anos de
idade nos Estados Unidos é
diagnosticada com o Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), segundo
relatório do CDC (Centro de Controle
de Doenças e Prevenção), publicado
hoje (2.dez.2021). 
No livro “A Gênese” de Allan Kardec,
no capítulo XI, item 37, fala sobre a
emigração e imigração coletivas de
Espíritos de um mundo a outro.
A razão para essas imigrações é se
misturarem com diferentes
civilizações, mantendo seu avanço, são
capazes de fazer contribuições
importantes para a sociedade.
Para que isso aconteça é necessário
preparar novos corpos em ressonância
com as necessidades dos Espíritos que
iriam reencarnar.
Nesse caso, poderíamos entender que
aqueles Espíritos vindos de outros
mundos ou universos, ao se
encaixarem no aparato físico, nem
sempre alcançam a adaptação material
total para expressar suas capacidades
e, portanto, apresentam dificuldade
em expressar a ampla gama de
qualidades comunicacionais.
Não há cura para o transtorno do
espectro autista, pois não é uma
doença, mas uma condição, e não
existe um tratamento único para todas
as pessoas portadoras de autismo.
O objetivo de qualquer tratamento é
maximizar a capacidade dos filhos ou
membros da família portadores de
autismo   para   ajudá-los   a  funcionar 
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por conta própria, reduzindo os
sintomas do transtorno do espectro
autista e apoiar o desenvolvimento e a
aprendizagem. Nos tratamentos
espirituais, a pessoa portadora de
autismo pode ser auxiliada por meio
de passes, colocando seu nome em
listas de vibrações ou reuniões
mediúnicas, e dando-lhe água
fluidificada. A Ana Cristina Vargas, 
 experiente magnetizadora espírita,
possui um dos trabalhos mais
reconhecidos com autistas - TEA - na
Sociedade de Estudos Espíritas Vida -
Pelotas/RS e recomenda: o paciente
não recebe preparação, não participa
de palestras, o paciente não senta,
não deita e não para, ele precisa ser
seduzido e atendido com respeito nas
suas limitações; normalmente é
atendido por um magnetizador e um
auxiliar e é importante conquistar a
sua confiança, ele precisa sentir
prazer em receber o tratamento
magnético. Os pais precisam
participar frequentando as palestras 
 de evangelização. No tratamento
magnético a criança precisa aprender
a brincar e a interagir, precisamos
ensinar na prática o que é a alegria de
viver. São aplicados passes calmantes
no frontal e umeral (algumas crianças
pedem o toque direto a mão colocada
na testa), depois passes
perpendiculares e passes
longitudinais  calmantes. 
Fonte:  https://conteudoespirita.com/autismo-e-
espiritismo/ e vídeo Ana Varga 12º EMME - PORTUGAL
 s  (https://www.youtube.com/watch?v=i_jmzkMJZSY)
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https://conteudoespirita.com/agua-fluidificada/
https://conteudoespirita.com/agua-fluidificada/
https://conteudoespirita.com/agua-fluidificada/
https://conteudoespirita.com/passe-espirita/
https://conteudoespirita.com/agua-fluidificada/


Daí o não dizer Jesus, de modo
absoluto, que o reino dos céus é
para elas, mas para os que se lhes
assemelhem. Pois que o Espírito da
criança já viveu, por que não se
mostra, desde o nascimento, tal
qual é? Tudo é sábio nas obras de
Deus. A criança necessita de
cuidados especiais, que somente a
ternura materna lhe pode
dispensar, ternura que se acresce
da fraqueza e da ingenuidade da
criança. Para uma mãe, seu filho é
sempre um anjo e assim era
preciso que fosse, para lhe cativar
a solicitude. Ela não houvera
podido ter-lhe o mesmo
devotamento, se, em vez da graça
ingênua, deparasse nele, sob os
traços infantis, um caráter viril e as
ideias de um adulto e, ainda menos,
se lhe viesse a conhecer o
passado.  

Bem-aventurados os que têm puro o
coração, porquanto verão a Deus.                   
( MATEUS, 5:8.)
Apresentaram-lhe então algumas
crianças, a fim de que Ele as
tocasse, e, como seus discípulos
afastassem com palavras ásperas
os que Lhe apresentavam, Jesus,
vendo isso, zangou-se e lhes
disse: “Deixai vir a mim as
criancinhas e não as impeçais,
porquanto o reino dos céus é para
os que se lhes assemelham. –
Digo-vos, em verdade, que aquele
que não receber o reino de Deus
como uma criança, nele não
entrará.” – E, depois de as abraçar,
abençoou-as impondo-lhes as
mãos.                       (MARCOS,
10:13 a 16.)
A pureza do coração é inseparável
da simplicidade e da humildade.
Exclui toda ideia de egoísmo e de
orgulho. Por isso é que Jesus
toma a infância como emblema
dessa pureza, do mesmo modo
que a tomou como o da humildade.
Poderia parecer menos justa essa
comparação, considerando-se que
o Espírito da criança pode ser
muito antigo e que traz,
renascendo para a vida corporal,
as imperfeições de que se não
tenha despojado em suas
precedentes existências. 
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Evangelho no LarDeixai vir a mim as

criancinhas

Fonte:  Capítulo VIII - Evangelho segundo o Espiritismo -
Bem-aventurados os que têm puro o coração 
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fundou a Farmácia Espírita Esperança
e Caridade, que era totalmente gratuita
e cuja manutenção fazia-se com o
salário do moço e com a ajuda
espontânea de confrades abastados. A
farmácia contava, ainda, com
laboratório próprio e Eurípedes
adquiria os medicamentos
homeopáticos e o instrumental
necessários nas melhores firmas
especializadas do ramo, em São Paulo
e no Rio de Janeiro.  Recebia milhares
de cartas, oriundas de todo o Brasil,
trazendo comovedoras solicitações de
enfermos do corpo e do espírito
chegavam-lhe às mãos. E, em cada
uma, Barsanulfo apunha receitas ou
orientações de Bezerra, conforme a
circunstância. 
Em 19/12/2015 no Centro Espírita
“Allan Kardec” de Campinas/SP
Eurípedes Barsanulfo ditou a
mensagem, oração pelo Brasil,
psicografada pelo médium Emanuel
Cristiano.
E hoje convidamos a todos os
trabalhadores da caridade a orar pelo
Brasil:
  
Senhor!
Tu nos deste o Brasil por pátria de luz
para o trabalho!
Ajuda-nos a  viver  de  modo  a  nos
transformarmos nos teus braços no
mundo.
Contudo, nesta hora grave, pela qual
passa   o  povo  brasileiro,    faze   com

Há oitenta e quatro anos, o nobre
escritor e cronista admirável
Humberto de Campos Veras,
renascido no Estado do Maranhão,
ditaria por via mediúnica seu célebre
livro “Brasil, coração do mundo,
pátria do Evangelho”. 
Dispondo de um vasto território, onde
se ocultam riquezas minerais
incalculáveis, matas que escondem
maravilhosos segredos fitoterápicos
e terras aráveis imensas, de onde
saem e sairão safras que vão
abastecer o mundo. O Brasil reúne
todas as condições para ser o
coração do mundo. Seu formato
geográfico já retrata um coração
pulsando na América do Sul. Poderá
ser, se o quisermos, Pátria do
Evangelho.
Outro trabalhador de Jesus,
Eurípedes Barsanulfo, sentindo a
necessidade de divulgar o
espiritismo,  fundou o Grupo Espírita
Esperança e Caridade, em 1905, tarefa
na qual foi apoiado pelos seus irmãos
e alguns amigos, passando a
desenvolver trabalhos interessantes,
tanto no campo doutrinário, como nas
atividades de assistência social. 
Algum tempo depois, sob a
orientação de   Bezerra  de   Menezes, 
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que o Espiritismo nos permita
contribuir de forma lúcida e
competente. Então, Senhor, concede-
nos o momento para pedirmos por
esta nação e, sobretudo, por nossa
gente:
- Que nenhum brasileiro seja o
símbolo da guerra;
- Que nenhum de nós fomente a
discórdia e a desunião;
- Que nas lutas da vida nossas armas
sejam a honestidade, a bondade, a
dignidade e a força irrefreável do
labor;
- Que nossas críticas ferinas sejam
transmutadas no apoio moral e na
ordem que do alto emana: Pacificai!
- Que as disputas no cenário político
sejam um convite à reflexão; e que o
refletir traduza a necessidade da ação
por meio da disciplina e da
democracia conscientes!
Irmãos!
Amemos o Brasil! Confiemos nas
milícias celestes que guiadas pelo
Cristo nos inspiram força e coragem!
O poder no mundo é uma experiência
na qual poucos triunfam. Confiemos
na bondade mesmo quando os
homens dela se esquecerem! 
Os espíritos do Senhor nos pedem:
- Amemos a Pátria do Cruzeiro!
Ao soldado importa a batalha. Somos
soldados do Cristo! Nosso exército,
porém, é de luz. Então, irmãos, ouvi a
nossa voz:
- Jovens, levantai e estudai! Usai a
vossa inteligência e aplicai a vossa
cultura   consolando   e   alterando   o 

panorama social.
- Pais, educai os vossos filhos! Não no
consumo que domina, não na
permissividade que os transforma em
pequenos tiranos, mas na disciplina,
no afeto, na negativa e na correção,
firme ou fraterna, ajudando-os no
rumo certo;
- Professores, assumi as vossas
funções e educai;
- Advogados, honrai a vossa tradição
e representai a justiça;
- Juízes, agi com probidade fazendo
com que os brasileiros confiem em
vosso juízo;
- Espíritas, tendes o Evangelho por
pérola poderosa; tendes os ensinos de
Jesus por fanal portentoso a vos
iluminar. Segui confiantes,
cooperando com o vosso esforço
iluminando o planeta com o vosso
exemplo!
Mas, se o Sol for, momentaneamente,
obumbrado pelas densas nuvens do
testemunho, coragem!
E enquanto vossas lutas purificam a
vossa alma, continuai confiantes!
Tendes certeza: por mais trevosa que
seja a noite as estrelas mais tênues
fazem lume!
Quando em vossas horas de angústia
sabei: dos páramos de luz e glória,
espíritos celestes, a todos amando,
bradam altissonantes:
- Confiai em Jesus!

Eurípedes Barsanulfo
Fonte: 
 https://www.febnet.org.br/portal/2021/07/06/brasil-
coracao-do-mundo-patria-do-evangelho-2/ e 
 http://chicodeminasxavier.com.br/oracao-pelo-brasil-
do-espirito-de-euripedes-barsanulfo/
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Espiritismo 
para crianças

A moral cristã, sob a luz da Doutrina
Espírita, pode e deve ser compartilhada
desde cedo, pois representa aqueles
valores que estarão presentes em toda
a vida do indivíduo. Aliás, durante a
infância, o aprendizado desses valores é
ainda mais fácil de ser compreendido e
fixado.

Os pequenos, além de
estarem mais abertos aos
ensinamentos, também
estão em fase de
formação de caráter.
O Espiritismo, então, desempenha um
papel significativo na construção e
fortalecimento de princípios e condutas,
funcionando como um instrumento
poderoso na consolidação e união das
famílias.
A partir dos preceitos da doutrina, as
crianças são capazes de desenvolver
atitudes conscientes que servirão de
base para que se transformem em
adultos íntegros.
Para isso, os conteúdos precisam
acompanhar a idade e a capacidade de
absorção de cada criança. A abordagem
adequada em conjunto com atividades
lúdicas é a forma ideal de inseri-los no
contexto da doutrina espírita.

Além da Evangelização Espírita Infantil
praticada nas sociedades espíritas, os
pais também são responsáveis por
cultivar o Espiritismo no coração
infantil. E os frutos desses
ensinamentos serão essenciais na
formação do espírito “velho” que
retorna em um corpo novo. Existem
vários programas de evangelização
infantil que podem ser realizados
através das ferramentas de apoio,
como livros, filmes, músicas, orações e
atividades espíritas.

Como menciona André
Luiz na obra Conduta
Espírita, “O livro
edificante vacina a mente
infantil contra o mal.”
O Evangelho segundo o Espiritismo
para crianças é uma série composta
por dois livros. Trata-se de uma versão
infantil de uma das obras
fundamentais de Kardec sobre a
Doutrina Espírita.  Os livros têm o
mesmo conteúdo, mas com uma
abordagem mais lúdica. São
excelentes opções de leitura para os
pequenos, principalmente para a
prática do Evangelho no Lar.
o Livro dos Espíritos para Infância e
Juventude é uma versão adaptada para
o público infantil, que traduz a primeira
obra da codificação de Kardec em uma
linguagem simples. Dessa forma, os
princípios e ensinamentos da

https://conteudoespirita.com/evangelho-no-lar/
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Doutrina Espírita tornam-se mais
compreensíveis às crianças e jovens.
As atividades espíritas são recursos
essenciais para o aprendizado das
crianças, sejam eles aplicados nas
reuniões de Evangelização Espírita
Infantil ou em casa. Confira 8 sugestões
de atividades para fazer com as
crianças:
1. Contação de histórias: As crianças
adoram ouvir histórias, e não apenas
contos de fadas. Por isso, ler livros
espíritas e outros conteúdos para o
público infantil é uma atividade
importante no ensinamento da Doutrina
Espírita. O site
https://www.passatempoespirita.com.b
r/historias/ apresenta boas sugestões
de histórias.

2. Passatempos: Os passatempos, além
de divertidos, são ótimos para que as
crianças assimilem o que aprenderam.
Após uma rodada de aprendizado, vale
aplicar atividades como caça-palavras e
cruzadinha, por exemplo.

3. Jogos de tabuleiro: Os jogos de
tabuleiro encantam as crianças e
auxiliam no aprendizado. E o mais legal
dessa atividade é que ela deve ser feita
em grupo. No site
https://www.passatempoespirita.com.b
r/jogos/ você pode encontrar  algumas
ideias.

4. Dinâmicas: As dinâmicas espíritas
para crianças são excelentes para
desenvolver  assuntos  mais  complexos 

com os pequenos. Elas ajudam a
transmitir os ensinamentos de um jeito
mais compreensível.

5. Desenho: Crianças também adoram
desenhar e colorir, e essa é uma das
formas de trabalhar assuntos do
Espiritismo. Além de apoiar o
desenvolvimento das capacidades
cognitivas, a atividade também é
capaz de evangelizar o público infantil.

6. Artes manuais: Pintura, recorte e
colagem são alguns exemplos de artes
manuais que podem ser desenvolvidas
com a criança.

7. Músicas: Todos sabem que a música
tem diversos benefícios. Ela ajuda no
foco e na concentração, estimula a
motivação e afeta diretamente o
humor, entre outros. Algumas trilhas,
inclusive, são perfeitas para a
Evangelização Espírita Infantil. No site
do Departamento de Infância e
Juventude da FEB, é possível
encontrar coletâneas disponíveis para
download.

8.Oração: Diversas são as orações
espíritas que podem ser praticadas
pelas crianças. É importante ensiná-
las que orar é um meio de alcançar a
Deus e que a conversa deve ser feita
com o coração.
Entre as preces voltadas aos
pequenos, destaca-se a de Meimei,
psicografada por Chico Xavier:

https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://www.dij.febnet.org.br/evangelizador/material-de-apoio/evangelizacao-em-notas-musicais/
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“Dizes que sou o futuro.

Não me desampares no presente.
Dizes que sou a esperança da

paz.
Não me induzas à guerra.

Dizes que sou a promessa do
bem.

Não me confies ao mal.
Dizes que sou a luz dos teus

olhos.
Não me abandone às trevas.

Não espero somente o teu pão.
Dá-me luz e entendimento.

Não desejo tão só a festa de teu
carinho.

Suplico-te amor com que me
eduques.

Não te rogo apenas brinquedos.
Peço-te bons exemplos e boas

palavras.
Não sou simples ornamento de

teu caminho.
Sou alguém que te bate à porta

em nome de Deus.
Ensina-me o trabalho e a

humildade, o devotamento e o
perdão.

Compadece-te de mim e orienta-
me para o que seja bom e justo…

Corrige-me enquanto é tempo,
ainda que eu sofra…

Ajuda-me hoje para que amanhã
eu não te faça chorar.”

"A prece é como uma escada invisível,
por onde subimos aos mais altos
campos da experiência humana. Por
intermédio dela, nossa alma recebe
forças multiplicadas e só mesmo junto
a essa fonte bendita, poderemos
encontrar o suprimento de energias
em que vamos vencendo as provas
redentoras".
Prece para ser feita pelos pais:
Meu Deus, confiaste-me a sorte

de um dos teus Espíritos; faz,
Senhor, que eu seja digno do
encargo que me impuseste.
Concede-me a tua proteção.

Ilumina a minha inteligência, a
fim de que eu possa perceber

desde cedo as tendências
daquele que me compete

preparar para ascender à tua
paz.

Fonte: https://conteudoespirita.com/espiritismo-para-
crianca/ e O Evangelho Segundo o Espiritismo

https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/
https://conteudoespirita.com/doutrina-espirita-para-iniciantes/


ANO II Nº 22 - PÁGINA 14JORNAL LUZ E FÉ

Dicas de LeituraEleve a
sua

vibração! 

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

Livro Jesus E Atualidade
 

DIVALDO PEREIRA FRANCO
por JOANNA DE ÂNGELIS

 

A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os
mais céticos estudiosos da problemática humana.

Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com
segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as

causas reais das aflições que o inconsciente de cada um
procurava escamotear.

Pensando nesta inadiável questão, a Veneranda
Benfeitora apresenta, neste pequeno grande livro, vinte
situações que abordam as ocorrências do cotidiano que

aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na
terapia de Jesus.

Livro
Arquipélago dos Pacíficos

 

Roberto de Carvalho 
 

Um homem solitário, marcado por frustração e revolta,
sofre uma vertigem durante o sono e se vê frente a

frente com os fantasmas do seu passado. Embarcando
num estranho navio, ao lado de um sábio e generoso

desconhecido, é desafiado a mergulhar em si mesmo e
repensar os príncípais sentimentos cultivados em seu

coração: o ódio, a revolta e o amor. Uma escolha
positiva influirá decisivamente sobre o final daquela
viagem, podendo lhe reservar um surpreendente e

emocionane destino.

http://editoraalianca.com.br/livro/arquipelago-dos-pacificos/
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Maria+Elisabeth+Barbieri&text=Maria+Elisabeth+Barbieri&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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Projeto  “Livro   nas   Mãos”

Ou doe

seus

l ivros

usados!

Troque
 seus

l ivros na
FLF 

29 de outubro

Dia Nacional

do Livro!

Venha trocar

e adquir ir  um

novo l ivro!

Seus livros
Espíritas em bom
estado podem ser

trocados  na
livraria da FLF. 

 Traga dois livros e
troque por um, ou

compre um por 
R$ 10,00.

Seus livros usados de
qualquer tema podem ser
doados para a FLF. Com
 a sua doação podemos
revertê-los em livros de

conteúdo Espírita!
 

Mais
informações

na l ivrar ia 
da FLF
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Humor Espírita



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 a palestra temos
o Curso Introdução

ao Espiritismo   



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

irradiações da semana, ler as
novidades no fórum e apreciar

outros  conteúdos.
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 Siga Nossas Redes

Siga nosso Instagram
 

@fraternidadeluzefeblumenau
 

Curta e compartilhe 
as nossas 

mensagens diárias!  
 

Até a próxima edição!


