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A emissora da Regeneração na internet

EDITORIAL

Rádio web Evoluir: um canal espírita incentivando
ouvir e navegar no melhor de dois mundos

A divulgação espírita precederá o movimento de regeneração
Diz Allan Kardec no capítulo XVIII do livro
A Gênese: “Pelo seu poder moralizador, por suas
tendências progressistas, pela amplitude de suas
vistas, pela generalidade das questões que
abrange, o Espiritismo é mais apto, do que
qualquer outra doutrina, a secundar o movimento
de regeneração”.
“Na era da informática, com os seus
valiosos recursos, o espírita não se pode
marginalizar, sob pretexto pueris, em que disfarça
a timidez, o desamor à causa ou a indiferença
pela divulgação”. Vianna de Carvalho - Reflexões
Espíritas, psicografias de Divaldo Franco.
Eis porque a Rádio web Evoluir continua a
expandir o seu raio de alcance pelo planeta. O
Consolador prometido por Jesus anseia por
espalhar nos corações humanos, a paz e o

esclarecimento, descortinando novos horizontes
aos Espírito imortais. Para tal tarefa, contamos
com o apoio de cada leitor a fim de mantermos a
Rádio Evoluir operando 24 horas por dia e
presente em mais de 85 países.
Segundo o Espirito Marcelo Ribeiro
(pelas mãos de Divaldo Franco): “O Espiritismo é o
antídoto eficiente e rápido para os males que
grassam, na Terra, derruindo o materialismo e
promovendo a vida”. Esta afirmação nos alerta
que a divulgação dos princípios espíritas é um dos
focos mais urgentes de nossa seara, fato que é
reforçado pelo amável Espírito Bezerra de
Menezes: “Divulgar o Espiritismo por todos os
meios e modos dignos ao alcance, é tarefa
prioritária”. (Bezerra de Menezes, medium Divaldo
Franco - Reformador/JAN-05).

Atividades da FEAK
Palestras Públicas Doutrinárias
Biblioteca e Livraria
Segunda-feira: 20h
Quinta-feira: 14:30h | sábado: 19h

Reunião de Saúde e Autoconhecimento
3ª - terça-feira de cada mês, às 18:30h
Para pessoas que querem ampliar seus
conhecimentos sobre saúde: física, emocional,
intelecto/mental e espiritual.

AMAB - Assistência Maternal Anita Borela
Promoção e Assistência Social à Gestantes e Crianças
quarta-feira e sábado à tarde.

Escola de Educação Espírita
Infanto-Juvenil - segunda-feira 20h | sábado 08:30h
Mocidade - sexta-feira 20h

Atendimento Fraterno
Segunda-feira e terça-feira de 14 às 16h
Quarta-feira e sexta-feira de 19:30h às 21h
Sábados de 17 às 19h

Transmissão da Palestra Pública online
Segunda-feira às 20h www.feak.org
e www.radioevoluir.com

Reunião de Entes Queridos
1ª - terça-feira de cada mês, às 18:30h
Para pessoas que passaram
pela morte de parentes e amigos

GVV
Grupo de Valorização da Vida
2ª e 4ª - terça-feira de
cada mês, às 18:30h
Para pessoas que querem aprender a
valorizar a vida ou que tenham
pensamentos e atitudes de autodestruição.

SOS Preces

Rádio Evoluir - 24 horas por dia.

Grupos de Estudos Espírita
Segunda-feira

14h - 19h - 20h

Terça-feira

14h

Quarta-feira

16:30h - 18:50h - 20h - 20:15h

Quinta-feira

18:30h

Sexta-feira

18:30h - 20h

Sábado

09h - 17:30h - 18h

Domingo

17:30h
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Diariamente de 8 às 24h

Indústria de Embalagens

Rua Bruno Simili, 678 - Distrito Industrial
Juiz de Fora - MG

“Que vocês levem a nossa palavra a toda
a parte. Aqueles que possam fazê-lo, transmitamna através dos meios de comunicação.
Precisamos contagiar nosso movimento com
estas forças positivas, a fim de ajudarmos
efetivamente o nosso país a crescer e caminhar
no rumo do progresso”. Eurípedes Barsanulfo
(artigo Mensagem de Esperança – psicografia de
Suely Caldas Schubert).
“O Espiritismo nos solicita uma espécie
permanente de caridade – a caridade de sua
própria divulgação” (Estude e Viva, psicografia de
Chico Xavier e Waldo Vieira, FEB).
Façamos o bem no dia de hoje. Obremos,
sejamos operosos na luz, com todos os recursos
com que o Alto nos tem agraciado.

Rua Espírito Santo, 1010 - loja 130
Centro Juiz de Fora - MG
(32) 3237-1185
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Ave mães!

Então, ao ver Jesus a sua mãe e, de
pé ao lado, o discípulo que ele amava, diz à
sua mãe: Mulher, eis o teu filho. (João 19:
26)
Por todo lado agruras de toda sorte.
Aqui, a desorientação mental. Ali, a
penúria material. Alhures, a desolação
afetivo-emocional. Por toda parte a ruína
moral.
Nunca a maternidade foi tão
necessária à Humanidade. Os seus filhos
nunca careceram tanto do aconchego
materno.
Talvez prevendo isso quando
fixado ao madeiro infamante, Jesus
entrega a Humanidade, representada na
pessoa de João, à Maria, Sua Mãe
Santíssima, como a aconchegar o filho
amado no seio da amada mãe.
A maternidade traz ínsito todo o
dilema da criação e muitas vezes a
grandeza do encargo pesa aos ombros do
espírito em experimentação por ela: a
ansiedade da espera na gravidez, o medo
do partejamento, a dor da existência na
criação, a incerteza do direcionamento na
educação formal, a insegurança da
admoestação na formação moral, mas
nunca o vacilo na consolação, o egoísmo
na congratulação e no regozijar. Sempre a
satisfação lúcida da responsabilidade
cumprida.
Quantas vezes o dorso dobrado e o
joelho ao chão? Mas não o esmorecimento
diante das dificuldades.
Quantas vezes o semblante
entristecido e as lágrimas na face? Mas
nunca o desfalecer à frente das lutas.
Graves são os momentos;
urgentíssima a maternidade.

Por isso mães, guardai vossos
corações!
Vós sois o sal da terra. Se, porém,
o sal tornar-se insosso, com que se
salgará? Para mais nada presta,
senão para, lançado fora, ser pisado
pelos homens. (Mt. 5: 13)
O q u e , s e n ã o a
maternidade, irá nutrir os filhos da
Humanidade?
Por meio do que, senão da
maternidade, o instinto de
conservação se converterá no
amor que cobre a multidão de
pecados e de pecadores?
Não temais mães!
Animai-vos! Ele venceu o
mundo. Vós também podeis!
Vós sois a luz do
mundo. Não se pode
ocultar uma cidade
situada sobre um monte;
nem se acende uma candeia
colocando-a debaixo do módio,
mas sobre o candeeiro, assim ilumina
todos os que estão na casa. Da mesma
forma, brilhe a vossa luz diante dos
homens para que vejam as vossas obras e
glorifiquem vosso Pai, que está nos Céus.
(Mt. 5: 14)
Mães queridas, mães amadas!
Orientai as ovelhas tresmalhadas
do rebanho de nosso Senhor. Façais dos
vossos corações a cidadela no cume do
monte dos valores humanos.
Transformai as vossas mentes em
candeias de luz da Sabedoria Divina. Deixai
brilhar a vossa luz diante da Humanidade
para que vendo, os homens se transformem
na vossa obra transmutada nos anjos do
porvir.

Ave mães!
Cheias de graça!
Jesus é convosco.
Benditas sejam
vós entre
as mulheres!
Benditos sejam
os frutos do
vosso ventre!
Assim seja!

Paulo H. R. Monteiro

CARLOS ATÍLIO RIBAS
JUSSARA A. C. PEREIRA
ADVOGADOS

Rua Bráz Bernardino, 199 loja 106
Centro - Juiz de Fora - MG
3026-2302

Rua Halfeld, 828 / 608 - Centro
Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3214-3700 / 9962-2696

A Revista de Juiz de Fora
vencedora de 4 Prêmios Nacionais
Publicidade: (32) 3025-0010
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VASO LIMPO

Precisamos adquirir o hábito de nos sustentar de bons
pensamentos, primeiro passo para sermos pessoas melhores.
“Mas, o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem.”
- Jesus. (Mateus 15:18)

Aprendemos, com o Espiritismo, que
somos seres imortais formados por espírito,
perispírito e matéria. O espírito é o que somos
em essência, o perispírito representa o corpo
fluídico semimaterial e a matéria é o
instrumento pelo qual interagimos com o
mundo físico.
É do nosso conhecimento ainda que,
para encarnarmos em um determinado
planeta, nos imantamos de substâncias
existentes nele para formarmos o perispírito e
que este terá a densidade característica do
planeta e da condição espiritual que nos
encontramos. Além do que, tudo o que
semearmos em encarnações anteriores
formará o arcabouço de informações
necessárias para a formação do corpo que
utilizaremos nesta encarnação. Verificamos,
portanto, que o ato de pensar e emanar este
pensamento representa toda uma
associação vibratória que emana de nós, faz
sentir-se através do perispírito, transmite-se
ao corpo material através de ondas e deixamlhe marcas.
Sendo assim, fica fácil admitir que
quando pensamos algo bom e belo sentimos
uma sensação de calma, leveza e paz
internos; mas, quando temos pensamentos
menos nobres, de raiva, tristeza e
negatividade sentimo-nos como que
tomados por uma onda de lassidão e peso, e
em alguns casos, a depender da vibração
que emitimos ao pensar, sentir até mesmo
dor física.
Adquirimos o (equivocado) costume
de colocar a culpa de tudo que nos acontece
nos espíritos desencarnados e obsessores,
esquecendo-nos de que também somos
espíritos, porém encarnados, mas nem por
isso deixamos ou perdemos a capacidade de
influenciar. Se podemos influenciar os outros,
deixaríamos de nos impregnar com aquele

sentimento que emitimos?
Emitimos energia através do nosso
pensamento e estas energias guardam
correspondência com o nosso sentimento.
Se se dá uma rosa a alguém, o perfume não
fica na mão daquele que a oferece? Então,
antes de culparmos os espíritos
desencarnados pelo nosso desequilíbrio,
perguntemo-nos o que passa pela nossa
cabeça, o teor dos pensamentos que
formulamos. Analisemos como estão os
nossos comportamentos e as nossas
atitudes perante a vida, em uma constante
autoanálise. Da mesma forma que uma
caminhada começa com o primeiro passo,
uma guerra íntima começa com o primeiro
pensamento desajustado.
Alguém poderá questionar que, no
nosso atual estágio evolutivo, não há quem
consiga pensar sempre o bem para todos e
para si. A advertência de Jesus nos faz
analisar e verificar a nossa conduta atual,
como estamos agindo perante nós mesmos e
o que devemos fazer para melhorar. Tudo é
questão de exercício e hábito.
Deste modo, precisamos nos
sustentar de bons pensamentos, ainda que
eles não sejam constantes, de forma que,
neste exercício de amor a nós mesmos,
possamos adquirir a fé inabalável e a paz
interior que nenhum desastre externo
consiga abalar, o que nos tornará pessoas
melhores nas relações uns com os outros. Se
não conseguirmos orientar nossos próprios
pensamentos, o que dizer das nossas
atitudes, que são a personificação do que
pensamos? Como temos o livre arbítrio
dos nossos atos (Questão 843 de O Livro dos
Espíritos), podemos revestir nosso
pensamento de luz ou sombras, caberá a
cada um de nós fazer a sua escolha.

Edwiges C. Pires

Jane Ferreira
CONTABILIDADE E GESTÃO

Rua Halfeld, 828 Sala 1002
Centro – Juiz de Fora - MG

Dra Mariângela Porcaro
Dra Liza Porcaro
Odontogeriatria e Pacientes
com necessidades especiais
Rua Moraes e Castro, 661 - São Mateus
3215-0116 / 9987-7231

3231-0581
Rua Braz Bernardino, 149 - Centro
Juiz de Fora - MG
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Bênção Maternal

Envolvo-a com ternura e gratidão, mãezinha querida.
Revejo-a, cansada e estóica, no anonimato da sua
abnegação, vigilante no culto dos deveres assumidos com
alegria, verdadeiro anjo do lar, onde tivemos a oportunidade de
renascer.
A sua renúncia facultou-nos o retorno à carne, auxiliandonos no crescimento para Deus.
Você deu-nos a luz do exemplo, em contínuas
demonstrações de fé e de trabalho, através das quais forjamos o
caráter e desenvolvemos os sentimentos de amor e de beleza.
Quanto mais você se apagou, a fim de que brilhassem os
seus filhos, mais estelar foi a sua luminosidade, que permanece
vencendo a noite do tempo como roteiro feliz para nós outros,
frutos do seu devotamento.
Modelo maternal, você hauriu forças no exemplo da Mãe
de Jesus, que prossegue como lição viva e inexaurível para todas
as mulheres, convidando-nos à santificação pelo amor.
*No momento em que os camartelos do progresso
tecnológico, acionados pelos utilitarismo destroem muitos
valores, exibindo as suas conquistas e glórias de enganoso
prazer, a maternidade sofre ultrajes dantes jamais imaginados.
A liberdade para a mulher e os seus justos direitos são
arrojados nas valas da libertinagem e das licenças perniciosas,
em nome de mentirosos ideais de felicidade.
O aborto campeia desenfreado, procurando cidadania
legal e os descalabros do sexo dão gênese a loucuras de largo
porte, que demonstram a falência da ética moderna.
Nesse desconforto, no entanto, sob as mais graves
injunções, a figura de mãe assoma soberana, descortinando um
futuro melhor para a Humanidade.
Muitos não lhe dão valor, enquanto a têm, vindo a
lamentar depois.
Diversos envinagram-lhe as horas, para arrepender-se,
mais tarde.
Vários desprezam-na hoje, a fim de sofrerem remorsos
acerbos, posteriormente…
No corpo ou fora dele, a devoção maternal, no entanto,
vela e ora, na esperança de que os seus filhos logrem ventura e
paz, de que talvez ela não participe, felicitando-se, à distância,
com o júbilo deles.
Enquanto haja mães na Terra, Deus estará abençoando o
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A
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Delícias de Minas
Atacado e Varejo
Rua Sebastião Ferreira 210 - São Pedro
Telefax: (32) 3231-2655 / boicoitosdubom@hotmail.com

homem com a oportunidade
de atingir a meta da
p e r fe i ç ã o q u e l h e
cabe.
Por esta
razão, pelo que você
é, mamãe, eu lhe
l o u v o
a
maternidade que
me trouxe de
volta ao mundo
p a r a
o
milagre da
evolução.

Amélia Rodrigues
Terapêutica de Emergência,
de Divaldo P. Franco,
Espíritos Diversos

Panificadora e
Distribuidora
Antunes
Lanches para sua empresa
Tel.: 3236-1451
8877-1903 Anderson

8896-7329 Alex

O melhor buffet de
grelhados, saladas,
tortas doces e salgadas, com o
tradicional lanche da tarde.

Rua Bráz Bernardino, 98
Vida Feliz
Tels: 3217-2060
/ 3215-3050
Mensagem 196
Independência
Loja 248
JoannaShopping,
de Ângelis
Psicograﬁa de Divaldo P. Franco
Tel:
3236-5062
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO
Capítulo XIV
HONRAI A VOSSO PAI E A VOSSA MÃE

“(...) 9. Oh!, espíritas! Compreendei
neste momento o grande papel da
Humanidade! Compreendei que, quando
gerais um corpo, a alma que se encarna vem
d o e s p a ç o p a r a p r o g r e d i r . To m a i
conhecimento dos vossos deveres, e ponde
todo o vosso amor em aproximar essa alma
de Deus: é essa a missão que vos está
confiada e da qual recebereis a recompensa,
se a cumprirdes fielmente.
V o s s o s
cuidados, a educação que lhe derdes,
auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua
felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada
pai e a cada mãe, Deus perguntará: 'Que
fizestes da criança confiada à vossa
guarda’?"
Se permaneceu atrasada por vossa
culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os
Espíritos sofredores, quando dependia de
vós que fosse feliz. Então vós mesmos,
carregados de remorsos, pedireis para
reparar a vossa falta: solicitareis uma nova
encarnação, para vós e para ela, na qual a
cercareis de mais atentos cuidados, e ela,
cheia de reconhecimento, vos envolverá no
seu amor.
Não recuseis, portanto, o filho que no
berço repele a mãe, nem aquele que vos
paga com a ingratidão: não foi o acaso que o
fez assim e que vo-lo enviou. Uma intuição
imperfeita do passado se revela, e dela
podeis deduzir que um ou outro já odiou
muito ou foi muito ofendido, que um ou outro
veio para perdoar ou expiar. Mães! Abraçai,
pois, a criança que vos causa
aborrecimentos, e dizei para vós mesmas:
“Uma de nós duas foi culpada”. Merecei as
divinas alegrias que Deus concedeu à
maternidade, ensinando a essa criança que
ela está na Terra para se aperfeiçoar, amar e

A Ingratidão dos Filhos
e os Laços de Família

abençoar. Mas, ah! Muitas dentre vós, em
vez de expulsar por meio da educação os
maus princípios inatos, provenientes das
existências anteriores, entretém e
desenvolvem esses princípios, por descuido
ou por uma culposa fraqueza. E, mais tarde, o
vosso coração ulcerado pela ingratidão dos
filhos, será para vós, desde esta vida, o
começo da vossa expiação. (SANTO
AGOSTINHO Paris, 1862).
Neste mês de maio em que
comemoramos o dia das mães, buscamos
neste lindo texto de Santo Agostinho, do qual
retiramos somente dois parágrafos, a
explicação sobre a importância do papel da
mulher na educação daqueles que ela recebe

como filho. Quantas de nós, por
desconhecermos esta verdade, achamos
que temos a posse de nossos filhos e que
devemos dar a eles tudo aquilo que não
tivemos.
Vivemos numa sociedade
materialista em que o ter é valor com maior
importância do que o ser. Não paramos para
refletir de onde vem essa “pessoinha” que
Deus nos emprestou para educá-la e ensinála as leis divinas. Seremos responsabilizados pelo seu sucesso ou insucesso
espiritual. Quando ensinamos e eles os
valores da boa moral, damos limites e
demonstramos o respeito à natureza, ao
próximo e o amor a Deus.
É fato que colhemos o que
plantamos, seja nesta ou em outras
existências. Assim, se recebemos filhos
rebeldes e ingratos é por necessidade nossa
e é amando-os, incondicionalmente, e
buscando corrigir suas más tendências que
iremos ajudá-los a despertar para o
verdadeiro significado da vida.
Lembremo-nos do poema de Khalil
Gibran que diz: “Vossos filhos não são
vossos filhos. São os filhos e as filhas da
ânsia da vida por si mesma. Vêm através de
vós, mas não de vós. E embora vivam
convosco, não vos pertencem (...)”.
Nossos filhos não são bibelôs que
possuímos e com os quais brincamos como
se bonecos fossem. Não adianta cumular a
criança de roupas, sapatos, brinquedos se
não nos dedicarmos a elas. Precisamos
educá-las para a vida e saber que são
espíritos eternos que anseiam por limites,
educação moral, religiosa e principalmente,
muito amor.

Angela M. Camargo

Diego Ornellas Dias de Sousa
Fisioterepeuta
Especialista em Fisioterapia
Neurofuncional

YNOS

Atendimento Domiciliar
32 9996-9984

diornellas@yahoo.com.br

Rua Vitorino Braga, 767 - Vitorino Braga
32. 2102-0182 - Fax 32. 2102-0183
Juiz de Fora - MG

www.ynos.com.br (32) 2101-6100
Av. Dr. Paulo Japiassu Coelho 400 / 202 | Cascatinha | Juiz de Fora - MG
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COLUNA EVANGELHO E ESPIRITISMO

Apóstolo Paulo: o maratonista de Deus
contribuição em minha
formação.
Hoje, buscando servir ao
Alto no movimento espírita, o
trabalho de Paulo ainda me
emociona. Emmanuel, na
obra Paulo e Estêvão, II
Parte, Cap. 7, cita que o
próprio apóstolo Pedro
reconhecia que “as cartas de
Paulo provinham de uma
inspiração direta do Mestre
Divino”.
O apóstolo da gentilidade
entregou-se sem reservas à
sua transformação moral. As
lutas apenas o tornaram mais
forte na fé, conforme relata
aos Filipenses: “Sei o que é
passar necessidade e sei o
que é ter fartura. Aprendi a
viver contente em qualquer
situação”. (Fil 4:12 - 13)

Luzes que atravessam séculos

25 mil quilômetros
percorridos em 30 anos

Prossigamos nossa jornada
através do Novo Testamento, à luz da
Doutrina Espírita, detendo-nos um
pouco mais na atuação de Paulo, o
valoroso missionário dos gentios. A
personalidade e a obra de Paulo
sempre me despertaram sincera
admiração, desde a minha atuação
como teólogo nas fileiras protestantes,
denominação a quem sou grato por sua

Ensinos renovadores emanam
das cartas paulinas. Um dos pontos
mais elevados dos escritos de Paulo se
refere ao mais nobre dos sentimentos:
“Agora, pois permaneçam a fé, a
esperança e o amor. Porém, o maior de
todos é o amor.” (1 Cor 13:13)
Paulo foi completo. Pregou, mas
também obrou com todas as suas
forças na causa do Cristo. Ao todo, o

Treinamento

Yoga Funcional Estética

Zumba
Nutricionista Cabeleileiro
Manicure Pilates

3239-8957
Atendimento
feminino

Rua Ministro Amarílio Lopes Salgado, 210 - Cascatinha

Av. Brasil nº 11805 - Bairro Industrial
CEP: 36081-500 - Juiz de Fora - MG
Telefax: (32) 3229-5501
porto.frederico@artnet.com.br

apóstolo Paulo viajou cerca de 25 mil
quilômetros, dos quais 11 mil por mar e
14 mil a pé, percorrendo países da
Europa, Ásia, África e do Oriente Médio.
Foi uma tarefa para gigantes levada a
efeito por 30 anos.

O currículo dos homens de
Deus
Por fim, Paulo não iludiu-se com
títulos ou com as glórias humanas.
Vejamos parte de seu currículo:
“Antes, como ministros de Deus,
tornamo-nos recomendáveis em tudo;
na muita paciência, nas aflições, nas
necessidades, nas angústias, nos
açoites, nas prisões, nos tumultos, nos
trabalhos, nas vigílias, nos jejuns...
Como enganadores, e sendo verdadeiros; como morrendo, e eis que
vivemos; como contristados, mas
sempre alegres; como pobres, mas
enriquecendo a muitos; como nada
tendo, mas possuindo tudo.” (2 Cor 6.310).
O Espiritismo resgata a essência
moral do Evangelho. Ensina ao homem
de onde vem, para onde vai, porque
sofre temporariamente na Terra e qual o
propósito de sua existência. Em bela
mensagem intitulada O Mestre e o
Apóstolo, o Espírito Emmanuel nos
esclarece que “(...) Jesus acorda o
sentimento, Kardec desperta a razão...
Jesus é a porta, Kardec é a chave.”

Rafael Andes Baptista

Rua Bady Geara, 25
Ipiranga - Juiz de Fora - MG
Tel: (32) 3234-1522
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Paulo H. de Assis
João é um jovem de 35 anos,
engenheiro em uma construtora
recentemente fundada, recebedor de um
salário que lhe permite uma vida, no aspecto
econômico, sem intercorrências negativas.
Ao seu lado, Júlia, uma esposa muito
amorosa e Felipe, um lindo filho de quatro
anos, que lhe dão muitas alegrias. Com o
recurso obtido em seu trabalho, consegue
pagar as prestações de seu apartamento, manter suas contas em dia,
além de fazer um pequeniníssimo investimento mensal.
Todas as segundas-feiras, leva Felipe à evangelização, hábito
extremamente salutar e imprescindível no processo educativo do filho
e, aproveitando o momento, assiste a palestra pública, juntamente com
a esposa. Ao estacionar diante da FEAK o seu carro com 6 anos de
idade, 58.000 Km rodados, verifica que há vários carros três, quatro,
cinco e até dez vezes mais caros, com recursos de conforto muito
melhores do que os do seu. Findada a palestra, na maior alegria,
retornam para casa conversando com Felipe sobre o que foi abordado
na evangelização. Os olhos do filho ganham um brilho adicional ao
contar para os pais os novos aprendizados positivos. Mais um hábito
salutar da família de João.
Entretanto, ao chegar em casa, João liga a TV, costume que
deveria ser evitado após retornar da FEAK, pois, o teor dos assuntos
bombardeados por esse equipamento eletrônico proporcionam uma
queda do padrão vibratório conquistado na FEAK pela mudança dos
pensamentos e pelo passe. Nesse período, assiste campanhas
publicitárias da indústria automobilística exibindo pessoas muito
bonitas, com sorrisos ainda mais cativantes, a bordo de seus carros.
“Oh! Como parecem estar felizes!” é o pensamento que lhe vem à
mente. “Eu preciso de um carro desses para ser feliz como eles e
aproveitar mais a minha vida”.
Considerando que os investimentos de João não comportam a

aquisição de um novo carro, a única forma seria assumir uma prestação
mensal que lhe comprometeria a saúde financeira. Mas, como
aprendemos com a Doutrina Espírita, o homem possui o seu livre
arbítrio, não é mesmo?
A grande questão da história de João é: fazer esta opção seria o
exercício do seu livre arbítrio ou não?
Para podermos compreender o livre arbítrio, façamos uma
análise de duas situações.
Na África, em virtude das cheias ou mesmo da passagem de
grandes animais como os elefantes, os cupinzeiros ficam vulneráveis a
diversos predadores, entre eles, as temíveis formigas caçadoras que
conseguem reduzir um búfalo de quatrocentos quilos a um mero
esqueleto, em menos de um dia. O cupinzeiro, ficando vulnerável, põe
toda a comunidade em estado de alerta. Os cupins operários tentam
reparar o cupinzeiro com a máxima rapidez, enquanto os soldados
retardam o avanço das gigantes formigas caçadoras pendurando-se
sobre elas.
Semelhante a esta situação, vemos a luta entre Aquiles e
Heitor, na Ilíada, de Homero. Aquiles era também extremamente
temido, a tal ponto que está grafado no introdutório da Ilíada: “Canto de
ira, deusa, a destruidora ira de Aquiles, filho de Peleu, que trouxe
incontáveis dores aos Aqueus, e mandou muitas almas valiosas de
heróis ao Hades, enquanto seus corpos serviam de alimento para os
cães e pássaros, e a vontade de Zeus foi feita [...]”. Segundo é narrado,

Drª Cátia Melo Fernandes
FONOAUDIÓLOGA

Rua Santa Rita, 487 | Juiz de Fora - MG

Tel.: (32) 3215-3615

Rua Mal. Deodoro, 447 | 1º andar | salas 2 e 3
Centro - Juiz de Fora - MG
Tel.: (32) 3215-4962
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Heitor, apesar de sua capacidade bélica, reconhecia a supremacia de
Aquiles, mas aceitara o duelo, uma vez que, vencendo o gigante
guerreiro Aquiles, Troia ficaria livre.
Onde, então, o livre arbítrio? Heitor podia escolher se lutaria
ou não e isso dependia somente dele, ou seja, havia alternativas e a
ação dependia de sua vontade, enquanto, no caso dos cupins
soldados, a ação é sempre da mesma maneira, ou seja, independia de
suas vontades. Não são eles que escolhem morrer para salvar os
outros cupins.
Na questão de número 122 de “O Livro dos Espíritos”,
encontramos que “O livre arbítrio se desenvolve à medida que o
Espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade,
desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente
da vontade do Espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas
influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se
contém na grande figura emblemática da queda do homem e do
pecado original: uns cederam à tentação, outros resistiram.”
Voltando à situação do João, ele estaria fazendo uso de seu
livre arbítrio ao buscar adquirir o carro novo, mesmo se isso fosse leválo a uma situação de instabilidade financeira?
Em uma análise mais profunda, vemos que as campanhas
publicitárias, em uma sociedade que prioriza o consumo, possuem o
objetivo de fazer com que sintamos vergonha daquilo que possuímos,
gerando sempre o desejo pelo novo, pelo que ainda não possuímos.
Se a escolha de João for pautada pelo que a propaganda
transparece e pelo que os outros vão achar caso esteja de carro novo,
não estaria fazendo uso do seu livre arbítrio. Destaquemos o trecho da
questão 122: “Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse
determinada por uma causa independente da vontade do Espírito”. Ou
seja, quando fazemos uma escolha baseada no que os outros pensam
de nós ou em padrões definidos que não nos trazem um proveito real,
estamos abrindo mão de nosso livre arbítrio e, portanto, não estamos
exercendo a nossa vontade.
E como podemos saber o que é nossa real vontade?
Precisamos nos conhecer e identificar o que realmente é melhor para
nós. Necessitamos valorizar mais o que efetivamente nos faz feliz
como a família, o trabalho no Bem e tudo aquilo que produz aquela
sensação gostosa de peito aquecido por estarmos vivenciando.

3233-0137

BR 040 - KM 793
JUIZ DE FORA | MG

FUNCIONAMENTO: TERÇA A SEXTA 14H À 01H
SÁBADO 11H À 01H E DOMINGO DE 11H ÀS 18H
O MELHOR DA COSTELA AO BAFO DA REGIÃO

Matheus Fernandes Fraga, o Espírito Amigo que dirige as
atividades da FEAK, sempre orienta: viva sempre de forma mais
modesta que sua condição financeira lhe permitir. Desta forma,
estaremos melhor fazendo
uso de nosso livre arbítrio, pois
optamos por agir assim,
apesar do movimento
consumista, além de melhor
orientarmos nossos filhos a
respeito do valor do dinheiro.
Ser feliz e aproveitar a
vida não é viver em estado de
constante gargalhada ou em
eterna abundância de bens de
consumo, mas criar diversos
“momentos de peito
aquecido”.
Seja muito feliz!
Paulo H. Assis

PSICOTERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL
COACHING, MENTORING, PALESTRAS, CURSOS,
WORKSHOPS E GRUPOS DE APOIO.

CLÍNICA DE
CLÍNICA
DE OLHOS
OLHOS
Dr. Dilourdes
Dr. Diloures
Magalhães Magalhães
RuaMarechal
Marechal
Deodoro,
566 /
Rua
Deodoro,
566 | 301
Tel.: 32 3215.4153
Tel.: 32 3215.4153
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A importância do livro
espírita para as crianças
Segundo André Luiz, “toda criança é um mundo espiritual em
construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de
consolidar-se.” (Sinal verde, p. 38).
Com a preocupação de levar não apenas o alimento para o
corpo mas, principalmente, para a alma, devemos divulgar a doutrina
consoladora também pela promoção dos livros infantis espíritas,
direcionados ao coração da criança através de histórias simples,
ensinando-as verdades eternas.
A obra infantil psicografada por Chico Xavier é como jóia para todos
que se preocupam com o processo educativo dos pequenos, conscientes
das verdades trazidas pela codificação espírita e da importância deste
período para a reeducação do espírito reencarnado.
Durante sua trajetória mediúnica, Chico Xavier deixou para a
humanidade o mais precioso legado, os livros espíritas e, como parte
integrante, os clássicos infantis. Com sua sensibilidade e visão ampliada de
espírito consciente quanto à sua tarefa, na seara de Jesus, Chico Xavier
sempre incentivou a literatura infantil.
Para utilizarmos esta maravilhosa ferramenta de evangelização
devemos dedicar esforços adotando algumas atitudes simples, vejamo-las:
. Divulgar o livro espírita infantil;
. Presentear as crianças com o livro espírita infantil;
.Ter o livro espírita infantil como parte integrante de sua biblioteca

no lar;
.Utilizar o livro espírita infantil no Culto do Evangelho no Lar,
quando houver crianças participando dele;
.Utilizar o livro espírita infantil na Escola de Formação de
Evangelizadores para a Infância, na Evangelização Espírita Infantil e nas
Escolas Espíritas;
.Ter um espaço dedicado ao livro espírita infantil na biblioteca da
Casa Espírita;
.Ter o livro espírita infantil nas livrarias espíritas;
.Colocar o livro espírita infantil em salas de espera de consultórios
médicos, odontológicos e outros;
.Conscientizar os adultos quanto à importância da literatura
espírita infantil para a criança.
Há muitos livros infantis disponíveis na livraria e na biblioteca
infantil da FEAK. Devemos adotar o hábito de utilizá-los para o Culto do
Evangelho em que estejamos e onde participem crianças ou adolescentes e
que façamos a leitura diária destes volumes com os pequeninos antes de
dormirem, harmonizando o lar e plantando a semente do bem nos corações
dessas crianças.
Conforme nos ensina André Luiz: “o livro edificante vacina a mente
infantil contra o mal.” (Conduta espírita, p. 81).

Lívia Amorim

Há muitas novidades para as crianças, veja alguns livros disponíveis na livraria da FEAK
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CARAVANA DE MOCIDADES ESPÍRITAS DE JUIZ DE FORA
Reencontro, confraternização,
sorrisos e abraços. Esse é o clima da
Caravana de Mocidades Espíritas
promovida pelo Departamento de
Evangelização do Jovem da Aliança
Municipal Espírita de Juiz de Fora.
A proposta surgiu após o
encerramento de uma COMEJUS –
Confraternização de Jovens Espíritas de
Juiz de Fora e Sub-região, uma vez que
os jovens desejavam reencontrar-se e
vivenciar aquele clima de amizade e
fraternidade promovido pelo encontro
durante o carnaval. A distância entre uma
instituição e outra e a diversidade de
Centros Espíritas frequentados pelos
jovens, a princípio, seria um desafio.
Porém, com a proposta de criação da
Caravana de Mocidades Espíritas, tudo
se resolveu.
Inicialmente a sugestão era
apenas uma oportunidade de reencontro
entre os jovens participantes da
COMEJUS, onde eles se reuniriam
periodicamente para visitar as mocidades

uns dos outros. Entretanto, o evento
ganhou proporção e oficialmente foi
incorporado às tarefas permanentes do
DEJ da AME.
Atualmente a Caravana acontece,
mensalmente, e reúne jovens de diversos
Centros Espíritas da cidade
sendo que, a cada mês,
visitam uma mocidade
diferente.
No último dia 24 de
abril a mocidade visitada foi
a da FEAK, a Mocidade
Espírita Allan Kardec MEAK -, e contou com a
partição de 53 jovens.
Com a alegria que é
peculiar do jovem, o
encontro começou com
música, foi dinâmico e o
tema abordado foi “Sobre a

Morte e o Morrer”, facilitado pela
companheira Ana Lúcia Campos.
Ao final, como é de praxe, os
jovens sempre se reúnem para lanchar e
confraternizar.
A proposta maior que passou a
envolver a Caravana de Mocidades
Espíritas de Juiz de Fora foi, muito além
do que oportunizar ao jovem participante
da COMEJUS o reencontro com os
amigos, a de colocar em prática, no
âmbito das mocidades espíritas, uma
ferramenta de aplicação de uma das
maiores diretrizes da Federação Espírita
Brasileira para o movimento espírita, qual
seja, a unificação cujo objetivo é a união
das instituições espíritas de todo o país,
em um só ideal.

Pedro Paulo Lélis

Escrita
Cirurgiã Dentista - Endodontista

Ronaldo Andreza Dias
CONTADOR

Contabilidade S/S Ltda

3214.8731 | 9198.3263

Rua Carlos Chagas, 57 - São Mateus
Juiz de Fora - MG - (32) 3313-1727

Rua Santo Antônio, 1500 / 807
Centro - Juiz de Fora - MG - ianydetoni@hotmail.com

escrita@escritacontabil.com.br
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O novo presidente da FEB

Eleito no dia 21 de março deste
ano, o novo presidente da FEB fala-nos
sobre vários assuntos e diz que
consolidar a manutenção da União e da
fraternidade é o grande desafio do
movimento espírita brasileiro.
A Federação Espírita Brasileira
(FEB) elegeu em março último seu novo
presidente. Trata-se de Jorge Godinho
Barreto Nery (foto), membro efetivo do

(32) 3216-9863 | (32) 3215-3593

Conselho Superior da “Casa de Ismael” e
que há mais de três décadas tem
laborado fortemente junto à Casa-Máter
no Brasil e no exterior.
Jorge Godinho presidiu o Centro
Espírita Léon Denis, no Rio de Janeiro,
na década de 1970. Como palestrante,
vem divulgando a Terceira Revelação em
diversos países, inclusive foi o
implantador de cursos, como o do Estudo

Anuncie aqui
sua empresa.
Seja um dos
mantenedores
do Jornal Care.

Aprofundado da Doutrina Espírita na
Suíça. Profissionalmente, serviu por 48
anos à Força Aérea Brasileira (FAB), em
q u e a t i n g i u o p o s t o d e Te n e n t e
Brigadeiro, atualmente na reserva.
O novo presidente da FEB
concedeu-nos gentilmente a seguinte
entrevista:
- Os princípios institucionalizados (burocratizados) da
Unificação inibem o ideário da “UNIÃO”
espontânea entre os espíritas?
- O ideário da União, como
afirmado, é espontâneo, ou seja, é opção
da livre determinação do ser humano,
especificamente, dos espíritas. Desta
forma, cada um de nós expressa esse
sentimento por opção, mas Jesus, nosso
Mestre e Guia, convida aos que desejam
ser seus discípulos à prática desse
ideário da UNIÃO, quando nos
recomenda: “Meus discípulos serão
reconhecidos por muito se amarem”. Se
auguramos ser discípulos do Cristo,
então o que isso significa para o
Movimento Espírita Brasileiro?
Consolidar a manutenção da União e da
fraternidade.
- Como a Casa-Máter do
Espiritismo deve enfrentar e proceder
ante a proliferação de livros
“doutrinários” de conteúdos confusos,
especialmente pela internet ?
- De acordo com o Evangelho.
Respeitando a liberdade de pensar e de

Helena Heloísa

Franciane
Rua Dr. José Cesário, 35 - Passos
32 3061.0877 Oi 8810.7999 Tim 9129.6361
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agir, já que cada um é responsável pelos
seus atos e pela sua administração.
- A inclusão digital apresenta-se
como meio propício para que os
conteúdos das obras básicas e obras
complementares, veiculados pela
internet, cheguem aos espíritas carentes,
com evidentes benefícios. Como a FEB
poderia auxiliar os Centros Espíritas de
periferia nessa questão?
- Disponibilizando o acesso a essas
obras pelas mais variadas mídias e meios
de comunicação existentes e apoiando o
Movimento espírita nas ações de auxílio e
apoio aos Centros Espíritas.
- Será que livros gratuitos na
internet gerariam impacto financeiro,
em se tratando de uma prática comum
atualmente?
- É um tema a ser apreciado. Esta
iniciativa a FEB já tomou quando
disponibiliza obras para download em seu
portal.
- Será que os livros virtuais não
dariam maior visibilidade ao portal da
FEB, ou seja, não tornaria o site uma
robusta ferramenta de divulgação da
Nova Luz para o mundo?
- Este é um assunto em estudo na
FEB e que merece atenção, porque vem ao
encontro da sua finalidade: estudar,
vivenciar e divulgar a Doutrina Espírita.
Para maiores esclarecimentos, a FEB já
mantém um catálogo de e-books de mais
de 120 títulos, que será ampliado a cada
semana, com a disponibilização de outros
títulos, como forma alternativa de
acessibilidade ao conteúdo espírita.
- Allan Kardec comenta no item 334,
cap. XXIX, de O Livro dos Médiuns, que a
formação do núcleo da grande família
espírita um dia consorciaria todas as
opiniões e uniria os homens por um único

sentimento: o da fraternidade. Estaria aqui
o Codificador formulando alguma
programação doutrinária visando à
unidade dos espíritas por intermédio de
instituições colegiadas?
- Entendo que o Codificador, nesse
ponto, traz o cunho da caridade cristã, ao
alertar os espíritas desejosos de se
instruírem e vivenciarem os ensinos dos
Espíritos a se unirem pelo sentimento de
fraternidade, formando um núcleo da
grande família espírita pelos laços da
caridade.
- O irmão pretende partilhar com
a comunidade espírita, na forma de
consultas, audiências ou outros canais
de comunicação, com o intuito de colher
subsídios para tratar de matérias e
temas importantes para o Movimento
Espírita, além, obviamente, dos canais e
mecanismos formais já existentes?
- Estaremos sempre abertos às
contribuições que tratem de temas
importantes emanadas de todos aqueles
que desejam trazê-las pessoalmente ou
por intermédio dos meios disponíveis de
comunicação.
- Como a FEB deve administrar as
questões filosóficas e científicas dos
fenômenos metafísicos junto às
academias e a outras fontes de
conhecimento da atualidade?
- Não interferindo, nem cerceando a
liberdade de pensar e agir de quem quer
que seja.
- Suas palavras finais.
- Agradeço a oportunidade,
desejando que estejamos sempre
irmanados numa doce aliança de
fraternidade e paz inabaláveis sob o
amparo de Ismael e de Jesus.

Ensinamentos de

Joanna de
Ângelis
Vida Feliz
Mensagem CLXXX
Irradia a claridade da tua fé,
através do teu sorriso, das tuas
palavras, da tua atitude perante a
vida.
O mundo necessita de luz para
superar as sombras dominantes.
Distende a tua presença confiante
e rica de luminosidade, auxiliando
os tímidos e os desanimados, os
que caíram e os revoltados.
A luz atrai sempre, enriquecendo
de beleza.
Não deixes que se apague essa
estrela, porque haja fatores
dissolventes e agressões em
volta.
Deixa-a brilhar, apontando rumos
ditosos para os que anelam por
uma oportunidade de realização.
Divaldo Pereira Franco

Pastel
da Hora
AV. GETÚLIO VARGAS, 758
3215-8462
AV. RIO BRANCO, 1822
3214-2410

Susane Ferreira Barreto
PSICÓLOGA CRP 04/40747
COACH

Crianças - Adolescentes - Adultos
(32)

8813-1930 / (32) 9168-9704
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MAIO

BRINDE DO MÊS

“Todos Precisam de Paz na Alma” é o

inspiradas meditações para que possamos

primeiro livro psicografado por José Raul

compreender bem alguns temas, tais como:

Teixeira, ditado pelo Espírito Benedita Maria,

nosso papel no mundo, nossa relação com os

mãe de Raul, após o acidente vascular

outros, a busca pela maturidade, as crenças e

cerebral que ele sofreu há três anos durante

suas consequências. A obra aborda assuntos

uma viagem do Rio de Janeiro a Nova York.
A obra é um convite para seguir

os quais o ser humano vem buscando

Jesus com alegria e confiança e será entregue
aos mantenedores do CARE como brinde do
mês de maio.
“Pela reencarnação na Terra, há
momentos em que a luta forja uma saga de
heróis; há momentos em que o prazer
prossegue sendo os conflitos da alma; há
momentos em que a dor, a angústia e a
tormenta seguem os passos das criaturas.
Existem pessoas que sofrem muito e não têm

respostas que, nem sempre, são encontradas
a contento.
É uma maravilhosa obra e merece
nossa especial atenção em virtude da agitação
da vida moderna, dos excessos de distrações
facultadas pelo avanço da tecnologia, do
afrouxamento dos valores morais, do
crescimento dos valores materiais e do
distanciamento de Deus. As pessoas precisam
de buscar um rumo certo para viver em paz e
com saúde.

um ombro para chorar”, afirma Benedita Maria.
Numa linguagem simples e objetiva, a

Marilia Sffeir

Benfeitora Benedita Maria nos oferece

CRO-MG 14867

Natural da cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, Raul Teixeira é licenciado em Física, Mestre e
Doutor em Educação. Professor aposentado da Universidade Federal Fluminense.
É um dos fundadores da Sociedade Espírita Fraternidade, localizada em Niterói, Estado do Rio de
Janeiro.
A instituição mantém uma obra de Assistência Social Espírita denominada "Remanso Fraterno", que
atende crianças e famílias socialmente carentes, apoiando-as no seu soerguimento material e espiritual.
Conferencista dos mais requisitados no Brasil e no Exterior, já levou a mensagem espírita a 45 países,
tendo servido como médium na recepção de 35 livros, publicados pela Editora Fráter.

Marieanne Angélica Reimer

CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL
DR. ERNATO SANTANA

Psicologia Clínica

3216-1310 / 8813-6010 / 9977-5214
Rua Halfeld, 828/ 515Y
Juiz de Fora - MG
www.croes.com.br

RUA MIN. AMARÍLIO LOPES SALGADO, 132
CASCATINHA
(32) 3017 2211/ 9988 2211
DOLCEGULA@YAHOO.COM.BR

(32) 8836-4890
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BRINDE DO MÊS

JUNHO

O Anuário Espírita 2015

e reivindicação pelos seus

traz o título Mulheres,

direitos. O anuário 2015

Cristianismo e Espiritismo.

homenageia os espíritos

Essa obra é o brinde de junho que

femininos que conviveram

será entregue aos mantenedores

conosco, com textos escritos por

do CARE. Todos sabemos a

Richard Simonetti, Divaldo

discriminação que o espírito

Franco, Carlos A. Bacelli e outros.

encarnado na Terra sob a forma
feminina enfrentou no passado e,
ainda hoje, confronta em diversas
situações. Por vários séculos a
mulher foi considerada uma
criatura inferior, com responsabilidades meramente domésticas e procriadoras.
Ainda hoje sabemos de

Alguns textos que compõem
o Anuário são: o caso de Malala
Yousafzai (a menina de apenas 17
anos que defende o direito de
todos à educação e a mais jovem
ganhadora do prêmio Nobel da
Paz em 2014), o papel da mulher,
suicídio entre os jovens, sobre o
trabalho voluntário,

Maria

Madalena e Jesus.

casos de preconceitos e abuso às
mulheres, muito embora haja luta

Marilia Sffeir

A OBRA:
No ano de 1963, Francisco
Cândido Xavier ofereceu a um grupo de
voluntários o entusiasmo e a tarefa de
fundarem um Anuário Espírita. Nascia,
então, o Instituto de Difusão Espírita IDE -, cujo nome e sigla foram também
sugeridos por ele.

A partir daí, muitos títulos foram
editados e o Instituto de Difusão
Espírita, entidade assistencial sem fins
lucrativos que funciona em Araras, no
Estado de São Paulo, se mantém fiel à
sua finalidade de divulgar a Doutrina
Espírita através da IDE Editora, tendo
como foco principal as Obras Básicas da
Codificação.

Anuncie aqui
sua empresa.
Seja um dos
mantenedores
do Jornal Care.

Clube
Clube
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Seja um Mantenedor
Para que possamos continuar levando a mensagem espírita a todos os cantos da Terra, precisamos da sua ajuda em uma das seguintes formas:
Assinatura do CARE: Semestral (R$120,00) - Anual (R$220,00)
Doação esporádica: mais informações no site www.radioevoluir.com (clique em Seja Mantenedor)

Motivos para fazer parte do CARE
.

Contribuir na manutenção de um projeto de divulgação permanente da Doutrina Espírita.
Você receberá mensalmente, via Correios ou na FEAK, um exemplar do Jornal da Rádio Evoluir (CARE), além de um CD, ou um DVD, ou um livro, sem
custos extras com frete

"(...) recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade - a caridade de sua própria divulgação." Emmanuel

"Olá amigos, eu sou Cezar Said, milito no movimento espírita de
Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Rio de janeiro. A vocês da
Rádio da Evoluir, a emissora da Regeneração na internet, um
grande abraço. O desejo de que todos vocês que sintonizam esta
rádio possam aurir na sua programação alento força coragem
otimismo e também resposta para todas as perguntas e
questionamentos que façam. Um grande abraço a todos!"
Faleconosco:radioevoluir@gmail.com

Ouça a 1ª Web Rádio Espírita de Juiz de Fora

Mais informações sobre inscrições e doações esporádicas
acesse em nosso site o link "Seja Mantenedor".

www.radioevoluir.com

Acompanhe e Divulgue a Rádio e o CARE nas Redes Sociais!

Adesão ao CARE

Clube Amigos da Rádio

Nome: ..........................................................................................................................................................................
End.: ............................................................................................................................................................................
Bairro: .................................. Cidade: ................................... Estado: ..................................... CEP.: ............................

E-mail:.............................................................................................................................................................SemestralR$120,00AnualR$220,00

Entregue este formulário na FEAK, ou faça sua adesão através do site www.radioevoluir.com
Informações ou dúvidas: radioevoluir@gmail.com

Multiplique Luz

Anuncie Aqui!

Divulgue seu C.E.

Após ler este jornal,
repasse-o para
um amigo.
Multiplique o
número de leitores.

Sua empresa ou seus
serviços profissionais.
Milhares de leitores terão
acesso ao seu
trabalho e produtos.

A Rádio Evoluir abre espaço
para divulgar sua instituição
espírita. Eventos, palestras
comemorativas e seminários.
Envie-nos com antecedência
o material de divulgação.

