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De onde vem o termo Natal? 
 Natal - Do latim natale significa
nascimento. Dia em que se comemora
o nascimento de Cristo (25 de
dezembro).  
As Igrejas orientais, desde o século IV,
celebravam a Epifania (“aparição” ou
“manifestação”), em 6 de janeiro, cujo
simbolismo referia-se ao mistério da
vinda ao mundo do Verbo Divino feito
homem. Em Roma, desde o tempo do
Imperador Aureliano (274), o dia 25 de
dezembro (solstício de Inverno, no
calendário Juliano) era consagrado ao
Natalis Solis Invicti, festa mitríaca do
“renascimento” do Sol. A Igreja
romana não tardou em contrapor-lhe
a festa cristã do Natale de Cristo, o
verdadeiro “sol de justiça”. Esta festa
pronto se estendeu por todo o
Ocidente, não tardando também em
ser adotada por todas as igrejas
orientais. 
O nascimento de Cristo sempre esteve                     

envolvido em controvérsias. Para 
uns, seria 1.º de janeiro; para 

outros, 6 de janeiro, 25 de 
março e 20 de maio. Pelas 

observações dos chineses, o Natal
seria em março, que foi quando um 

 cometa, tal qual a estrela de 
Belém, reluziu na noite 

asiática no ano 5 d.C. . 
Como data festiva, é    

um arranjo inventado pela Igreja e  

enriquecida através dos tempos pela
incorporação de hábitos e costumes
de várias culturas: a árvore natalina
é contribuição alemã (século VIII); o
Papai Noel (vulgo São Nicolau)
nasceu na Turquia (século IV); os
cartões de natal surgiram na
Inglaterra, em meados do século
XIX. 
Conta-se que Jesus nascera numa
manjedoura, rodeado de animais.
Um monge diz que isso não é
verdade, pois como a casa de José
era pequena para abrigar toda a sua
família, o novo rebento deu-se no
estábulo. Em termos simbólicos, a
manjedoura revela o caráter
humilde e simples daquele que seria
o maior revolucionário de todos os
tempos, sem que precisasse
escrever uma única palavra. Os
exemplos de sua simplicidade devem
nortear os nossos passos nos dias
que correm. De nada adianta
dizermo-nos adeptos de Cristo e
agirmos de modo contrário aos seus
ensinamentos.

O nascimento de Jesus fora
anunciado pelos 

               profetas da antiguidade,
                 nos seguintes 

         termos:
       “Eis que a 

        virgem
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conceberá e dará à luz um filho, e ele
será chamado pelo nome de Emanuel
(que quer dizer: Deus convosco)”. Na
época predita veio ao mundo o arauto,
o Salvador, aquele que tiraria os
“pecados” do mundo. Os judeus,
contudo, não entenderam a grande
mensagem do Salvador: esperavam-no
na condição de rei, de governador. Ele,
porém, dizia ser rei, mas não deste
mundo. Enaltecendo a continuidade
desta vida, vislumbrava-nos a
expectativa da vida futura, muito mais
proveitosa e sem as dificuldades
materiais da vida presente.
O nascimento de Jesus coincide com a
percepção de uma nova luz para a
humanidade sofredora. Os
ensinamentos de Jesus devem servir
para transformar não apenas um
homem, mas toda a Humanidade.
Numa simples visão de conjunto,
observamos o que era planeta antes e
no que se transformou depois de sua
vinda. O Espírito Emmanuel, em
Roteiro, diz-nos que antes de Cristo, a
educação demorava-se em lamentável
pobreza, o cativeiro era consagrado
por lei, a mulher aviltada qual alimária,
os pais podiam vender os filhos etc.
Com Jesus, entretanto, começa uma
era nova para o sentimento.
Iluminados pela Divina influência, os
discípulos do Mestre consagram-se ao
serviço dos semelhantes; Simão Pedro
e   os   companheiros  dedicam-se    aos

doentes e infortunados; instituem-
se casas de socorro para os
necessitados e escolas de
evangelização para o espírito
popular etc. (Xavier, 1980, cap. 21)
O espírito do Natal deve ser
entendido como a revivescência
dos ensinos de Cristo em cada uma
de nossas ações. Não há
necessidade de esperarmos o ano
todo para comemorá-lo. Se em
nosso dia-a-dia estivermos
estendendo simpatia para com
todos e distribuindo os excessos de
que somos portadores, estaremos
aplicando eficazmente a “Boa-
Nova” trazida pelo mestre Jesus.
“Não se pode servir a Deus e a
Mamon”. A perfeição moral exige
distinção entre espírito e matéria.
A riqueza existe para auxiliar o
homem no seu aperfeiçoamento
espiritual. Se lhe dermos
demasiado valor, poderemos
obscurecer nossa iluminação
interior. Útil se torna, assim,
conscientizarmo-nos de que somos
usufrutuários e não proprietários
dos bens terrenos.   

Fonte:  https://www.ceismael.com.br/artigo/natal-e-espiritismo.htm

Feliz Natal

Todo Dia!
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No dia 05/11 teve o encontro dos
magnetizadores para o estudo e
revisão dos procedimentos da
fluidoterapia que é realizada nas
pessoas que estão em tratamento
espiritual nas quartas-feiras na FLF.
Contamos nesta data com uma
turma de trabalhadores muito
esforçada e animada em aprender
as novas técnicas de trabalho!

ENCONTRO DE ESTUDOS
DA FLUIDOTERAPIA

 

“Renovemo-nos dia a dia, não
adianta a transformação aparente
da nossa personalidade na feição

exterior. Renovemo-nos por
dentro. É preciso avançar no

conhecimento superior, ainda
mesmo que a marcha nos custe

suor e lágrimas.
Renovemos nossa alma, dia a dia,

estudando as lições dos
vanguardeiros do progresso e

vivendo a nossa existência sob a
inspiração do serviço incessante."

Fonte: 
 http://www.bibliadocaminho.com.br/ocaminho/TXavieriano/Livros/
Fv/Fv107.htm

No sábado 26/11 nossos Palhaços de
Jesus  realizaram mais uma folia do
bem, levaram muita alegria,
evangelho e bonitas canções aos
queridos da melhor idade!
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Nem só de trabalho vivem os
trabalhadores da FLF!  Dia 12/11
teve um encontro alegre e festivo
dos trabalhadores da Fraternidade
Luz e Fé!

ENCONTRO DOS
TRABALHADORES DA

FRATERNIDADE! 
 

O Homem de Bem
 

Algumas características importantes:
Depositar Fé em Deus; 

Ter fé no futuro porque coloca os bens
espirituais acima dos materiais;

 Saber que a dor e as adversidades são
provas e expiações e as aceita sem

murmurar;
Devotar amor ao próximo em legítimo

sentimento de caridade;
Retribuir o mal com o bem e sacrifica seus

interesses à justiça; 
Ser bom, humano e benevolente para com

todos, sem distinção de raças, nem de
crenças, porque em todos os homens vê

irmãos seus;
Respeitar todas as convicções sinceras do

seu próximo e não amaldiçoa aos que como
ele não pensam;

 Em todas as circunstâncias tomar como
guia a caridade;

Reconhecer que quem prejudica outrem e
profere palavras nocivas, e fere com
orgulho a suscetibilidade de alguém

quando pode evitar, falta com o dever de
amar o próximo; 

Não alimentar ódio, nem rancor nem o
desejo de vingança;

Ser indulgente com as fraquezas alheias
porque sabe que também necessita de

indulgência; Não se comprazer em
evidenciar defeitos de outrem; 

Respeitar os todos os direitos dos seus
semelhantes, como quer que sejam

respeitados os seus;
“O verdadeiro homem de bem é o que
cumpre a lei de justiça, de amor e de

caridade, na sua maior pureza” 
Fonte:  Item 918 de O Livro dos Espíritos desdobrados no capítulo XVII
do Evangelho Segundo o Espiritismo.



A reforma íntima é o processo de
mudança interior que faz com que os
seres encarnados tenham pensamentos
e ações que os levem a emanar boas
energias, que os levarão ao tratamento
do espírito que contribuirá com sua
saúde.
Mas qual é o conceito de saúde? A
Organização Mundial de Saúde (OMS)
define saúde como: “um estado de
completo bem-estar físico, mental e
social e não somente ausência de
afecções e enfermidades”. Ou seja, nos
levar ao estado de bem-estar que é a
situação agradável do corpo e do
espírito, que nos dará tranquilidade,
conforto e satisfação. 
Para falarmos sobre preceitos espíritas,
é necessário rever algumas
conceituações importantes para o seu
entendimento. Um dos conceitos é do
fluido vital, também chamado de 
 princípio  vital, é uma forma
modificada do fluido cósmico universal.
Ele é o elemento básico da vida. Em “A
Gênese"
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Instruções para a vida

Kardec assegura que “pela morte, o
princípio vital se extingue”. De fato, é a
existência ou não, de fluido vital que
distingue um corpo vivo de outro sem
vida. A diferença entre uma árvore viva e
um pedaço de madeira é justamente a
presença do fluido vital na primeira e sua
ausência na segunda.
O Fluido Cósmico Universal (FCU) é um
elemento no qual todo o Universo está
mergulhado: os planetas, constelações,
sóis, mundos e seres. Em poucas
palavras, a formação de todos os corpos
da Natureza (vegetal, animal e mineral),
resulta de princípios elementares
combinados em proporções diferentes no
grande laboratório de Deus. E com o
perispírito não é diferente. Cada vez que
reencarnamos, nós espíritos, utilizamos
um corpo espiritual que é o perispírito. E
o material que é utilizado para formar
este perispírito é retirado do FCU
daquele planeta que reencarnaremos.
Segundo esses preceitos, somos
formados por espírito, perispírito e
corpo. E os preceitos rezam que somos
eternos, que caminhamos para a evolução
do espírito, que somos constituídos por
fluído vital, que temos diferentes níveis
de energia condensadas, derivadas do
fluido universal.
Sobre a reforma íntima, quando os seres
encarnados trabalham suas ações e
pensamentos, esse movimento dá origem
dos fluidos, que agem diretamente no
princípio vital, que é a energia da vida.
Deus (criador universal), nos deu a vida e 

Reforma Íntima



o livre arbítrio para nossas ações e
pensamentos. Ou seja, nós somos
cocriadores, pois temos a liberdade
para formularmos nossos pensamentos
e nossas ações.
Os pensamentos versus os fluídos,
denotam diretamente a importância do
pensamento na ação dos fluídos. Então
o nosso pensar influencia nossa saúde?
Resposta: diretamente!
O pensamento é parte da matéria
organizada pelo princípio inteligente. O
Espírito modifica os fluidos ao sabor da
sua vontade, com possibilidades
intermináveis, dentro das suas
capacidades evolutivas. Allan Kardec,
em a Gênese, afirma:

ANO II Nº 24 - PÁGINA 7JORNAL LUZ E FÉ
Nunca devemos esquecer a importância
da harmonia da mente, onde a
harmonia irradia não falta saúde e paz,
compreensão e fraternidade.
Comecemos a nossa Reforma Íntima.
Policiemos os nossos pensamentos e
suas consequentes ações. Devemos agir
com responsabilidade nessa nossa
função de cocriador.
Francisco Cândido Xavier nos ensinou
que:

Fonte: https://jundiagora.com.br/reforma-intima/

A ação da Inteligência sobre a matéria é
a fórmula básica de construção do
universo, e reproduz-se em várias
estâncias e escalas, em todas as
dimensões. André Luiz, em Evolução em
Dois Mundos, traz o conceito de
cocriação, segundo o qual todos os
seres são cocriados do Universo,
embora apenas as Criações Divinas são
eternas.
O pensamento é uma cocriação
associado à nossa vontade. Somos
responsáveis por ele como somos pelos
nossos filhos. Não devemos passar
nenhum minuto, sem nos lembrarmos
da nossa disciplina e educação. 

“O pensamento e a
vontade são para o

Espírito o que as mãos são
para o Homem”.

 “A paz em nós não resulta
de circunstâncias

externas e sim da nossa
tranquilidade de

consciência no dever
cumprido”. 



não esquecemos o coração que nos
agasalhou nos instantes difíceis do
caminho renovador…
Muitos há, no entanto, que desdenham e
esquecem todos os benefícios que
recebem durante a vida..
Há um inestimável benefício que te
enriquece a existência na Terra: o
conhecimento espírita.
Esse é guia dos teus passos, luz nas tuas
sombras e pão na mesa das tuas
necessidades. Poucas vezes, porém,
pensaste nisso.
No lar se caldeiam os espíritos em luta
diária nas tarefas de reajustamento e
sublimação.
Na família os choques da renovação
espiritual criam lampejos de ódios e
dissenção, que podes converter em
clarões-convites à paz.
Não percas a oportunidade de semear
dentro de casa.
Apresenta a tua fé aos teus familiares
mesmo que eles não na queiram escutar.
Utiliza o tempo, a psicologia da bondade
e do otimismo e esparze as
luminescências da palavra espírita no
reduto doméstico.
Se te recusarem ensejo, apresenta-o,
agindo. Se te repudiarem, conduze-o,
desculpando. Se te ferirem, espalha-o,
amando.
Pelo menos, uma vez por semana, reúne a
tua família e felicita-a com o espiritismo,
criando, assim, e mantendo, o culto
evangélico, para que a diretriz do Mestre
seja eficiente rota de amor à sabedoria
em tua casa… 

O Evangelho no Lar é um poderoso
exercício de estudo e vibração na
vivência amorosa do espiritismo. À
medida que ele é realizado, vai
transformando nossos pensamentos,
sentimentos e também a atmosfera do
“Lar”. 
“Deus permite que, nas famílias, ocorram
essas encarnações de Espíritos
antipáticos ou estranhos, com o duplo
objetivo de servir de prova para uns e,
para outros, de meio de progresso.” (O
Evangelho Segundo o Espiritismo
Capítulo 4º – Item 18).
Todos sabemos valorizar o benefício de
um copo d’água fria ou de uma ampola
de injetável tranquilizante, ofertados num
momento de grande aflição.
Reconhecemos a bênção do alfabeto
que nos descortina as belezas do
conhecimento universal e bendizemos
quem o imprimiu nos recessos da mente.
Mantemos no carinho do espírito aqueles
que nos ajudaram nos primeiros dias da
reencarnação, oferecendo-nos amparo e
amamentação.
Somos reconhecidos àqueles que nos
nortearam  em  cada  hora  de  dúvida e 
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Evangelho no LarEvangelho no Lar



ROTEIRO DO EVANGELHO NO LAR
 

1.   Escolha o dia de sua preferência. 
2. Escolha um aposento silencioso e
agradável da casa, de preferência a sala
de jantar, e que esteja com os aparelhos
eletroeletrônicos desligados.
3. Coloque uma jarra com água sobre a
mesa, para fluidificação. 
4. Sentar-se à mesa sem alarde e sem
barulho.
5. Fazer a prece de abertura, a que toque
mais fundamente o sentimento familiar.
Pode ser uma prece pronta ou uma prece
espontânea, o importante é, repetimos, o
sentimento da fé e a confiança na
Proteção Divina.
6. Após, fazer uma leitura breve de O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Comentar com palavras próprias o trecho
lido. 
7. Para incentivar a participação dos
filhos ou demais membros, é conveniente
pedir que leiam mensagens espíritas, para
reflexão do grupo. Incentivar também,
com carinho, o comentário após a leitura.
Sugerimos aqui os livros Fonte Viva e/ou
Pão Nosso, de Emmanuel, Agenda Cristã
e/ou Sinal Verde, de André Luiz.
9. Proferir a prece de encerramento e
rogar, como exemplo, pela paz, harmonia,
saúde e felicidade dos membros da
reunião e de todos com os quais
convivem.  

Ali, na oportunidade, ouvidos
desencarnados se imantarão aos ouvidos
dos teus e escutarão; olhos atentos verão
pelos olhos da tua família e se nublarão
de pranto; mentes se ligarão às outras
mentes e entenderão… Sim, ouvidos,
olhos e mentes dos desencarnados que
habitam a tua residência se acercarão
da mesa de comunhão com o Senhor,
recebendo o pão nutriente para os
espíritos perturbados, através do
combustível espírita que não é somente
manancial para os homens da Terra, mas
igualmente para os que atravessaram os
portais do além-túmulo em doloroso
estado de sofrimento e ignorância.
Agradece ao espiritismo a felicidade que
possuis, acendendo-o como chama
inapagável no teu lar, para clarear os
teus familiares por todos os dias.
O pão mantém o corpo.
O agasalho guarda o corpo.
O medicamento recupera o corpo.
O dinheiro acompanha o corpo.
Seja o espiritismo em ti o corpo do teu
espírito emboscado no teu corpo, a
caminhar pelo tempo sem fim para a
imortalidade gloriosa.
E se desejares felicidade na Terra,
incorpora-o ao teu lar, criando um clima
de felicidade geral. (FRANCO, Divaldo
Pereira. Espírito e Vida. Pelo Espírito
Joanna de Ângelis. LEAL. Capítulo 25.) 
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Evangelho Infantojuvenil
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Importância de Jesus na vida
das nossas crianças

 

Qual a melhor idade para se apresentar Jesus às
nossas crianças?  Qual importância disso? 
Estas são perguntas que muitas pessoas fazem,
independente de qual religião professam. O
primeiro pensamento deve ser: conheço Jesus? Ele
faz parte da minha vida, que transformações ele
proporcionou à minha existência atual? 
Ou seja, o exemplo será sempre a melhor forma.
Este Ser que veio até nós e dividiu a história da
humanidade em antes e depois dele, não pode ser
qualquer espírito.
Amélia Rodrigues, diz, no livro Primícias do Reino:
“O Mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do
orbe terráqueo é história da redenção da
humanidade que sai da furnas do ‘eu’ para os altos
píncaros da liberdade”.  Analisando esta
mensagem entendemos a importância da
descoberta deste Jesus interior em cada um de
nós. Ele vive em nós, sendo assim, como
poderemos apresentar Jesus às nossas crianças e
jovens, se não o conhecemos?
Vamos saber um pouco dele?
Conforme descrito em O Livro dos Espíritos, na
questão 625: “Para o homem, Jesus constitui o tipo 

da perfeição moral a que a Humanidade pode
aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus
como o mais perfeito modelo e a doutrina
que Ele nos ensinou é a expressão mais pura
da lei do Senhor, porque, sendo Ele o mais
puro de quantos têm aparecido na Terra, o
Espírito Divino O animava”.
“(…) Jesus transcende, desse modo, os
estágios do processo de evolução na Terra,
porquanto Ele já era o construtor do planeta,
quando sequer a vida nele se apresentara
(…)” (Desperte e Seja Feliz – Joanna de
Ângelis/Divaldo Franco).
Jesus está conosco desde que o nosso mundo
é mundo, sendo ele o nosso coordenador,
arquiteto, responsável pela administração do
nosso orbe, nos inspirando e orientando e,
saber de onde veio e quando nasceu, será
diferente em cada um de nós.
Vinícius, no livro Em torno do Mestre, nos
fala sobre o assunto, mostrando que para
cada um de nós, a resposta será de acordo ao
momento que Ele adentra em nossos
corações.
Já para Paulo, ele nasceu em Damasco.
Quando encontrou Jesus, se viu “envolvido
de luz, dali por diante, já não sou eu mais
quem vive, mas o Cristo é que vive em mim”.
Para Madalena ele nasceu em Betânia:
“Despertou em mim a sensação de uma vida
nova”.
Pedro, “nasceu no átrio do palácio de Pilatos,
no momento em que o galo, cantando pela
terceira vez, acordou minha consciência
para a verdadeira vida”, e para você que nos
lê: quando Jesus nasceu?
Essa tomada de consciência da importância
deste Ser em nossas vidas, nos leva a refletir
sobre e com as nossas crianças, da
necessidade de Jesus bem pertinho, sendo o
melhor caminho a ser seguido e vivenciado.
O Evangelho Segundo o Espiritismo, nos
apresenta duas passagens, a primeira no
capítulo X: 
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Fonte: https://folhinhaespirita.com/importancia-de-
jesus-na-vida-das-nossas-criancas/

“Segui esse modelo divino; caminhai em suas
pegadas; elas vos conduzirão ao refúgio onde
encontrareis o repouso após a luta”, nesta
mensagem encontramos uma possibilidade
salutar e de acolhimento na caminhada cheia de
desafios. Nesta outra, capítulo VIII: “Envolveu
em ternura as criancinhas”. Entenderemos a
importância dada pelo Mestre à estas crianças,
envolvendo-as a todas em seu abraço fraterno. O
resultado, pode ser aferido junto ao personagem
Ignácio de Antioquia, uma das crianças que
estiveram com Jesus na passagem bíblica citada
acima, e grande discípulo, atendendo às crianças
e jovens em suas jornadas, mostrando sua
fidelidade ao Cristo. No livro Trigo de Deus,
Amélia Rodrigues nos mostra esse Ignácio, “Sou
trigo de Deus e desejo ser triturado e os dentes
das feras devem moer-me, para que possa ser
oferecido como limpo pão de Cristo”, ele nos
apresenta a fé nesse Cristo (o escolhido, ungido
por Deus) Jesus, nos mostrando a importância
de tê-lo em seu coração. Essa criança, que nos
apresenta na atual existência em corpos frágeis,
conserva em si o gérmen do potencial Divino.
Devemos apresentá-la ao Mestre o quanto antes,
para que os homens e mulheres de bem se façam
presentes em nossa humanidade; levando-nos o
quanto antes ao mundo de regeneração. “(…) sua
ação preventiva evitará derrocadas no erro,
novos desastres morais (…)” (Guillon Ribeiro).
No dia que a humanidade compreender a
mensagem de Jesus uma nova ordem se
estabelecerá em nosso planeta através das Leis
de Deus, incutidas em nossa consciência e o
despertamento na infância se faz necessário.
“Para uma sociedade nova é necessário homens
novos. Por isso, a educação desde a infância é de
capital importância” (Léon Denis).
Trazer Jesus às nossas crianças, é “luz nas
almas”, e a importância da participação delas nas
atividades da evangelização infantil, leva-nos a
entender que: “Quando você ensina, transmite.
Quando você educa, disciplina, mas, quando você  
evangeliza, salva” (Amélia Rodrigues).
Aproximemo-nos todos de Jesus, esse ser
incomparável, e tornemo-nos plenos com Ele.

“Passarão o Céu e a Terra, mas as minhas
palavras não passarão”. (Marcos 13:31)
Busquemos Jesus em nossas vidas, “Seja qual
for, porém, a tua situação, não olvides que este
é o teu momento de estar com Ele e não tens o
direito de malbaratar o ensejo ou perder a
oportunidade, porquanto, nas ruas da Terra
atual, Ele seguirá adiante, contigo ou sem ti,
mesmo que seja a sós…” (Francisco
Spinelli/Divaldo P. Franco).
Caminhemos e trabalhemos junto a Jesus,
Caminho, Verdade e Vida, esse é o momento e
hora, aproveitemos as oportunidades.
Para finalizar, temos a mensagem do Espírito
Emmanuel, do livro Pão Nosso: 
“Quando Jesus penetra o coração de um
homem, converte-o em testemunho vivo
do bem e manda-o a evangelizar os seus
irmãos com a própria vida e, quando um
homem alcança Jesus, não se detém, pura e
simplesmente, na estação das palavras
brilhantes, mas vive de acordo com o
Mestre, exemplificando o trabalho e o
amor que iluminam a vida, a fim de que a
glória da cruz se não faça vã.”
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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 Pão nosso
 Francisco Cândido Xavier  com Emmanuel 

 

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?
Fundamentando-se nos princípios da Doutrina Espírita,

Léon Denis busca responder a questões que, como estas,
desafiam a mente humana há séculos. Entre os temas

analisados pelo autor, estão a evolução do pensamento, a
vida no mundo espiritual, provas históricas da

reencarnação, a lei dos destinos, as potências da alma e
diversos outros tópicos que permanecem atuais. Unindo

lógica e sentimento, o autor exalta a realidade da
sobrevivência do Espírito após a morte física, a partir de

valioso conjunto de ensinamentos e reflexões para a
evolução do homem e da realidade que o cerca.

Livro  Fonte Viva
 

 Francisco Cândido Xavier  com Emmanuel  
 

 Emmanuel e André Luiz, nos presenteiam com valiosos
comentários sobre O livro dos espíritos e O evangelho
segundo o espiritismo, com o objetivo de estimular e

auxiliar o estudo – seja ele individual ou em grupo
sistematizados – dos ideais da Doutrina Espírita. Em

quarenta capítulos psicografados por Francisco Cândido
Xavier e Waldo Vieira, são abordadas questões

fundamentais, como a vida eterna, o nosso
comportamento e a renovação moral, entre outros

temas. A obra é um ótimo instrumento de pesquisa para
compreender situações cotidianas da vivência humana à

luz do Espiritismo.

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
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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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

 



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

irradiações da semana, ler as
novidades no fórum e apreciar

outros  conteúdos.
Aproveite para ver nosso

conteúdo nas férias!
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 Siga Nossas Redes

Siga nosso Instagram
 

@fraternidadeluzefeblumenau
 

Curta e compartilhe 
as nossas 

mensagens diárias!  
 

Até 2023!


