
‘‘Devia ter amado mais terminar o dia realizado com os feitos 
Ter chorado mais presentes, mas poder prostrar nossa cabeça 
Ter visto o sol nascer ao travesseiro e dormir o sono dos justos.
Devia ter arriscado mais e até errado O bem que sopramos no universo fará com 

mais que esse epitáfio seja decorado com flores e 
Ter feito o que eu queria fazer declamado pelos anjos do Nosso Senhor.
Queria ter aceitado as pessoas como elas Já o abuso dos nossos órgãos vitais, a 

são agressão aos que cruzarem o nosso caminho 
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no e as obras do Pai Celestial, irá manchar os 

coração’’ passos que deixarmos ao partir.
sses são os primeiros versos da E por falar em partir, vem a mente outra 
música Epitáfio escrita e gravada pergunta:Epela banda Titãs. Será que estou preparado para o 

Pra quem desconhece a origem da palavra, desenlace?
epitáfio vem do grego e significa ‘sobre o E não apenas se estou seguindo a cartilha 
túmulo’, são aquelas placas de metal ou deixada por nosso Irmão Jesus, mas se 
mármore com dizeres sobre a pessoa que mesmo dito conhecedor da doutrina 
‘ali jaz’ . espírita, aceitarei de bom grado a passagem 

A música é um poema recitado pelo para a pátria espiritual?
próprio defunto sobre o que ele deixou de Meu espírito está apto a voltar ao 
realizar ou poderia ter feito com mais verdadeiro lar ou não aceitarei o abraço da 
assiduidade durante a vida. dama de preto e lutarei, blasfemarei, 

Será que você querido leitor também tem enfurecer me-ei indignado por deixar o 
deixado de aproveitar o que de melhor a corpo carnal?
vida tem lhe proporcionado? E essa  negação  se r ia  fa l ta  de  

Questiono qual seria o meu epitáfio. conhecimento ou medo de ter que me 
Palavras de agradecimento por uma vida explicar pelas oportunidade que me foram 
plena e feliz ou frases relembrando as ofertadas e eu deixei-as passar?
inúmeras oportunidades que deixei passar Será que estamos com as malas prontas, 
em branco? com as contas quitadas, com a passagem no 

Creio que não só eu, mas todos nós bolso ou acreditamos que minha hora ainda 
estaremos num meio termo entre as opções demorará a chegar e por isso posso deixar 
acima, uns pendendo mais para realizações pra ajeitar as coisas amanhã?
outros para as decepções. Bom eu continuo seguindo o meu 

As encruzilhadas que dividem nossos caminho, um dia de cada vez, mas sempre 
caminhos estão sempre aparecendo em deixando as coisas meio que arrumadas, o 
nossa existência, fazendo-nos muitas vezes te rno passado,  a f ina l  
tomarmos decisões sem tempo de ninguém sabe quais serão as 
raciocinarmos se é a melhor. últimas palavras impressas 

Outras vezes escolhemos errado por no seu epitáfio.
preguiça, indiferença, desconhecimento ou Feliz Dia dos Pais!!!
um capricho qualquer.

Saber aproveitar a vida não é apenas Inibmort
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ESTAMOS PREPARADOS?

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

"Não sabeis que um pouco de fermento sinceros, é provável que o interlocutor seja A mente, em razão disso, é a 
leveda a massa toda?" - Paulo. (I Coríntios, igualmente desleal. sede de nossa atuação pessoal, 
5:6). onde estivermos.Nossos modos e costumes geram modos e 

costumes da mesma natureza, em torno de Pensamento é fermentação 
nossos passos, mormente naqueles que se espiritual. Em primeiro lugar estabelece  fermento é uma substância que excita 
situam em posição inferior à nossa, nos atitudes, em segundo gera hábitos e, depois, outras substâncias, e nossa vida é 
círculos da experiência e do conhecimento. governa expressões e palavras, através das Osempre um fermento espiritual com 

quais a individualidade influencia na vida e Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos que influenciamos as existências alheias.
no mundo.do mesmo teor, em quantos nos rodeiam, Ninguém vive só.

porquanto aquilo que fazemos atinge o Regenerado, pois, o pensamento de um Temos conosco milhares de expressões do 
domínio da observação alheia, interferindo homem, o caminho que o conduz ao Senhor pensamento dos outros e milhares de outras 
no centro de elaboração das forças mentais se lhe revela reto e limpo.pessoas nos guardam a atuação mental, 
de nossos semelhantes.inevitavelmente.

Psicografia de Francisco O único processo, portanto, de reformar Os raios de nossa influência entrosam-se com 
Cândido Xavier. Livro: edificando é aceitar as sugestões do bem e as emissões de quantos nos conhecem direta 
Fonte Vivapraticá-las intensivamente, por intermédio ou indiretamente, e pesam na balança do 

de nossas ações.mundo para o bem ou para o mal.
C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  Nas origens de nossas determinações, Nossas palavras determinam palavras em 
Waldomiro B. Banaporém, reside a idéia.quem nos ouve, e, toda vez que não formos 

MENSAGENS DE EMMANUEL FERMENTO ESPIRITUAL

ssim passamos a chamar a energia 
que emana do Universo, fortalecendo 
e criando mecanismos para que a A
reflexão se torne hábito em vossas 

vidas dando alento e novo direcionamento, 
tanto para a conduta como para modos de 
vida, tornando-vos aos poucos mais 
conscientes das responsabilidades, e 
permitindo que doravante a plêiade de 
espíritos se tornem mais presentes 
alicerçando cada vez mais as bases que vos 
trarão a confiança e segurança que ainda 
necessitam.

Que este raio nos traga em todos os 
momentos a certeza da renovação energética 
trazendo a força, o desejo de renovação e a 
paz interior.

Que ela também reflita naqueles que sem 
orientação encontram-se perdidos material e 
espiritualmente.

Que possamos ser o instrumento divino 
para corrigir, direcionar e trazendo o 
despertar para as mudanças interiores que 
irão traçar o vosso caminho de maneira 
surpreendente.

Que ela seja a estrela guia a vos conduzir a 
luz retirando-os da escuridão, tendo a 
verdade sem máculas, ver a alegria do infeliz, 
a graça do crente, a conduta do caído, a força 
e esperança do necessitado.

Raio de Luar nada mais é do que a chama 
Divina trazendo o vigor energético do 
despertar a todos que realmente buscam a 
modificação.

Ela sempre brilhará, somente dependerá de 
cada um fazer a ligação com ela para que a 
magia divina aconteça em vossas vidas.

Sejam merecedores dela, tornando-vos 
pontos de sustentação e apoio, fazendo com 
que seu brilho torne-se cada vez mais intenso.

Cacique Águia Dourada 
do Amanhecer

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari

 mcorbari@ig.com.br

RAIO DE LUAR

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/
 Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com



inda a leitura de alguns trechos da história de lembrou-se da caridade e, afastando-se das C u r i o s i d a d e  g e r a l  
Job, a palestra na residência de Simão insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu transparecia do semblante de F

versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo- moedas e posses em multiplicadas obras do bem, todos os presentes, que não 
Poderoso. conquistando o equilíbrio financeiro e a ousaram trazer à baila 

Diante da vibração de alegria em todos os veneração geral. qualquer nova ponderação.
semblantes, Jesus contou, bem-humorado: Vitorioso na segunda prova, veio o Poder, que Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo 

- Apareceu na velha cidade de Nínive um o investiu de larga e brilhante autoridade. terminou:
homem tão profundamente consagrado a Deus O devoto, contudo, recordou que a vida, com - Quando o homem recebe todas as 
que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe todas as honrarias e dons, é simples empréstimo informações de que necessita para elevar-se ao 
rendiam especial louvor. da Providência Celestial e usou o Poder com Céu, determina o Pai Amoroso seja ele 

Tão rasgados eram os elogios à sua conduta brandura, educando quantos o rodeavam, por procurado pelas potências educadoras.
que as informações subiram ao Trono do Eterno. intermédio da instrução e do trabalho bem A maioria dos crentes perdem a boa posição, 

E, porque vários Arcanjos pedissem ao Todo- orientados, recebendo, em troca, a obediência e que aparentemente desfrutavam, nos exercícios 
Poderoso a transferência dele para o Céu, a admiração do povo entre o qual nascera. da Necessidade que lhes examina a resistência 
determinou a Divina Sabedoria fosse procurado, Triunfante e feliz, o crente foi visitado, enfim, moral; muitos voltam estragados das sugestões 
na selva da carne, a fim de verificar-se, com pela Cólera. do Dinheiro que lhes observa o desprendimento 
exatidão, se estava efetivamente preparado para De maneira a sondar-lhe a posição espiritual, a dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na 
a sublime investidura. instrutora invisível valeu-se dum servo fraco e s emen te i r a  do  bem;  a lguns  ca i em,  

Para isso, os Anjos Educadores, a serviço do ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando, desastradamente, pelas insinuações do Poder 
Altíssimo, enviaram à Terra quatro rudes com manifesta desconsideração, em assunto que lhes experimenta a competência para educar 
descobridores de homens santificados — e a privado que, embora expressão da verdade, e salvar os companheiros da jornada humana, e 
Necessidade, o Dinheiro, o Poder e a Cólera constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de raríssimos são aqueles 15 que vencem a visita 
desceram, cada qual a seu tempo, para efetuarem sua estatura social e indiscutível dignidade. inesperada da Cólera, que vem ao círculo do 
as provas indispensáveis. O devoto não resistiu. homem anotar-lhe a diminuição do amor 

A necessidade que, em casos desses, sempre Intensa onda sangüínea lhe surgiu no rosto próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho 
surge em primeiro lugar, aproximou-se do congesto e ele se desfez em palavras e a grandeza do Criador, nos campos da vida 
grande crente e se fez sentir, de vários modos, contundentes, ferindo familiares e servidores e eterna.
dando-lhe privações, obstáculos, doenças e prejudicando as próprias obras. O Mestre calou-se, sorriu compassivamente, 
abandono de entes amados; entretanto, o devoto, Somente depois de muitos dias, conseguiu de novo, e, porque ninguém retomasse a palavra, 
robusto na confiança, compreendeu na restaurar a tranqüilidade, quando, porém, a a reunião da noite foi 
mensageira uma operária celeste e venceu-a, Cólera já lhe havia desnudado o íntimo, encerrada.
revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de revelando-lhe o imperativo de maior 

Neio Lúcioque se tornara modelo. aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que 
(Pisc. Chico Xavier)Chegou, então, a vez do Dinheiro. aquele filho, matriculado na escola de 

Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa iluminação, ainda requeria muito tempo, na 
lauta, recursos imensos e considerações sociais experiência purificadora, para situar-se nas 
de toda sorte; mas o previdente aprendiz vibrações gloriosas da vida superior.

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

DESCOBRIDORES DO HOMEM

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos

72 ANOS
o dia 25/07 a direção do C. E. proporcionou uma das noites mais salgados, refrigerante e bolo.
‘‘Amor e Caridade’’ incumbiu o encantadoras  dos últimos tempos. Também estava a disposição àqueles que Nnosso confrade da cidade de O tema explanado foi os 150 anos do ainda não possuíam, exemplares do livro de 

Sabino, Diogo Cárceres, a fazer a palestra Evangelho Segundo o Espiritismo e Allan kardec que traduz as passagens do 
em comemoração ao aniversário da casa. utilizando de curiosidades, histórias e até Mestre Jesus no orbe terrestre.

Já não é surpresa pra ninguém do dom anedotas transformou a geladíssima noite Aos organizadores, palestrante, diretoria 
que esse amigo tem de encantar aonde vai. em um encontro agradabilíssimo. e todos que de alguma forma auxiliaram 
Não foi diferente aqui. Dotado de um Como todos os anos, ao findar dos para o sucesso da noite as nossas 
conhecimento profundo e uma habilidade trabalhos, mais uma vez a Casa ofereceu congratulações! 
de comunicação exemplar ele nos aos seus convidados saborosíssimos 
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

CASA OU LAR
 que será mais importante: uma Assim, quando você tiver que escolher 
casa ou um lar? Existe grande entre uma casa totalmente limpa e 
preocupação com a casa. São arrumada e as necessidades de sua família, O
importantes o estilo, o tamanho, os pense um pouco.

móveis e, claro, cada coisa no seu lugar. Se sua filha a convidar para sair com ela 
Enquanto não se tem filhos, quase tudo vai e você tiver roupas para lavar, pense que 
bem, mas depois, começa a se tornar difícil sempre haverá roupas sujas, mas um dia 
se ter uma casa bem arrumada. aquela garotinha vai parar de chamar você 

para sair com ela.Alguns pais ocultam brinquedos das 
crianças, porque elas fazem bagunça Se seu filho o convidar para jogar bola e 
demais. Esquecem que, quando se você estiver pensando em colocar em 
tornarem adultas, elas não necessitarão ordem a sua biblioteca, pense que os livros 
mais de brinquedos. continuarão sempre necessitando de 

ordem e limpeza, mas o seu garotinho Um dia, um pai, depois de ouvir o 
crescerá e deixará de buscar você para estardalhaço da esposa sobre o estado de 
chutar bola com ele.sua casa, perguntou: Afinal, o que você 

quer: uma casa ou um lar? Naturalmente, você não dará todo o seu 
tempo aos seus filhos, mas terá o bom As palavras soaram como uma bomba. 
senso para administrá-lo bem, a fim de Ele tinha razão. Os olhos dela se voltaram 
eleger o que seja mais importante.para um quadro que se encontrava na 

parede da sala.
*  *  *O quadro mostrava uma antiga roda de 

vagão de trem, encostada em um pilar, 
Mantenha a casa em ordem, mas não 

prestes a apodrecer. O mato ameaçava 
esqueça de colocar flores de ternura nos 

tomar conta das flores silvestres que 
vasos do seu lar, e de regá-las com a água 

cresciam perto de sua base.
da paciência.

No topo do pilar, havia uma velha caixa 
Quando descobrir rabiscos nas paredes, 

de correspondência amassada, cuja porta 
peça a seus filhos que os limpem, mas 

sustentava-se no lugar apenas por uma 
antes admire o arco-íris que eles pintaram.

dobradiça enferrujada.
Quando aparecerem marcas de dedos 

Dentro, protegidos em seu ninho de 
nas janelas, providencie a limpeza, mas 

galhos secos, quatro filhotes aguardavam a 
antes fotografe todos os dedinhos com a 

refeição. A cautelosa mãe estava 
câmara do seu coração para sempre os 

empoleirada no galho de um arbusto 
lembrar.

retorcido, que sobressaía do outro lado da 
E quando descobrir brinquedos abertura da caixa.

quebrados, agradeça a Deus, que sejam 
Ela havia escolhido o local do ninho 

somente brinquedos e não os corações 
com muito cuidado. Ali, seus filhotes 

amados dos seus filhos, joias preciosas da 
estariam protegidos do sol e da chuva, 

sua existência.
enquanto ela e seu companheiro 
procuravam comida. Redação do Momento Espírita, com 

A pequenina ave não estava preocupada base no cap. Quadro perfeito, de Ann 
com o que seus vizinhos poderiam pensar Campshure e no cap. A oração de uma mãe, 
ou se seu ninho passaria pelo teste de de Ângela Thole, do livro Histórias para o 
controle de qualidade. coração da mulher, de Alice 

A mensagem da pintura era muito Gray, ed. United Press.
simples: a casa não faz o lar. O lar é 
construção da família. É produto do 
carinho e do amor. Resultado do saber 
eleger prioridades.

.

.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

NAQUELES TEMPOS 
DE CRIANÇA

I
 Tempos vivos, tempos bem guardados,
Nos arquivos das minhas lembranças,
Lá  pelos meus tempos de crianças,

Nessa idade na cabeça,
Ainda eram tão pequenos, nossos 

planos!
  
II

 Mas falo do meu dia a dia,
Dos fatos que ali acontecia,
Que em algumas cabeças,
Acabam virando histórias,

Mas sem  pensamento de glórias,
Iam nos chamando atenção!

III
 Numa escola pobre da fazenda,

Onde os pais, tinham poucas rendas,
O trabalho  duro e suado, com salários 

minguados,
Assim mesmo, com fatos, de forte 

emoção!
  

IV
Um dia bem na hora de recreio,

Onde muitos, lanches não tinham,
Porque os pais tão tinham meios,
E bem longe os que não tinham 

ficavam,
Daqueles, que seus os lanches,
Naquelas horas degustavam.

 
V

Eis que uma pequena jovem.
Degustava um pouco de comida,

Num pequeno caldeirão,
E penalizada com a fome,

Daqueles seus amiguinhos e irmãos!
Logo em seguida foi dizendo,
Hoje estou quase sem fome,

Portanto quem quiser aqui tome,
Um pouco na boca de todos,

Pois foi tão forte aquela emoção!
  

VI
 Naquele instante foi se aproximando,
Outros garotos de barriga abastecida,

Onde a fome, por eles nunca fora 
vivida.,

E eis que um deles, foi se assim 
dizendo,

Nossa! Vocês comem arroz quirera?
De repente um deles que acabara de 

engolir,
Aquela bondosa refeição, repeliu a 

dizer!
Ah! Se quem me dera!

Se em todos os dias eu pudera!
Ter o mesmo arroz quirera, pra comer!

         
 José Bastos

POESIA

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a
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Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 11/08 - Edgar Feres Filho

DIA 18/08 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste 

DIA 25/08 - Som & Imagem

DIA 01/09 - Reinaldo Trombini Junior

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

 cada mês de abril os espíritas reequilíbrio e aproximação com o Criador. homem. Quanto a O Evangelho Segundo 
recordam  que foi no ano de 1857 Nessa obra o Mestre de Lion enuncia textos Espiritismo, cada frase, cada capítulo é 
que se deu o lançamento de O do Novo Testamento, na forma original, dá sabia orientação de bem viver, diante dos A
Livro dos Espíritos, a obra basilar sua versão sobre eles em linguagem fácil nossos objetivos como espíritos eternos. 

do Espiritismo. Ele seria complementado para todos e, ao final de cada capítulo, Não é necessário ler muitas páginas a cada 
com O Livro dos Médiuns, O Evangelho complementa as lições com a instrução dos vez, mas é fundamental entender o que foi  
Segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e Espíritos Superiores ou daqueles que lido.
A Gênese, formando o pentateuco espírita. pudessem oferecer exemplos da sua Agradecemos a Jesus pelo envio do 
A esse conjunto se deu o nome de própria invigilância. Não é, portanto, uma Consolador e rogamos a Deus para que abra 
codificação e convém analisar as obra mediúnica, psicografada. É o nossos olhos e mentes e possamos 
mensagens nele contidas. Outros livros conhecimento do escritor Allan Kardec. transformar esses livros em alimento 
foram escritos por Allan Kardec, além da Este livro extraordinário define o espiritual, absorvendo tudo o que têm para 
publicação, em 1980, de Obras Póstumas, Consolador como religião na acepção nos oferecer
com anotações que o próprio codificador maior, pois desde outubro de 1863 o mentor 
fez durante a implantação da Doutrina. Verdade o havia alertado de que chegara a Octávio Caúmo Serrano

O primeiro Livro dos Espíritos, em duas hora de apresentar o espiritismo como 
colunas com 501 questões, foi revisado e única tradição verdadeiramente cristã. Ao Obra: Modo de ver.
ampliado a partir de 1860 ficou como consultar o seu prefácio, somos informados  
atualmente o conhecemos. Não mudou que os Anjos do Senhor se espalhavam 
mais. sobre toda a face da Terra para iluminar 

Depois de organizar essa obra ditada caminhos e abrir os olhos aos cegos. É o 
pelos Espíritos, que responderam amor de Deus que se repete ao longo dos 
perguntas feitas através de diferentes séculos ininterruptamente.
médiuns, Allan Kardec decidiu ampliar as Lamentavelmente ,  embora  sob  
fontes de informações sobre ela. O Livro argumentações diversas, esses dois livros 
dos Espíritos, que se divide em 4 sublivros, não são corretamente compreendidos pelos 
iria dar origem a outros, agora já não mais simpatizantes do ensinamento novo. O 
com produção exclusiva dos Espíritos, mas Livro dos Espíritos é considerado difícil de 
contando com o conhecimento do próprio ser entendido e o Evangelho Segundo 
Allan Kardec. Ele deseja oferecer à Espiritismo é usado como receituário de 
humanidade relatos das suas dificuldades, preces mecânicas. Aconselhados a ler 
para que o Consolador prometido pudesse diariamente um trecho dessa obra, quase 
chegar até nós, bem como aconselhar sobre nunca sabemos repetir o que foi lido ou 
os caminhos a serem seguidos. expl icar  suas  l ições .  Repet imos  

Dentre essas obras, a 29 de abril de 1864, mecanicamente, como alguém que reza 
contendo a moral pregada pelo Cristo, terço, recita o Pai Nosso ou a Ave Maria.
vinha a público O Evangelho Segundo O Livros dos Espíritos nada tem de 
Espiritismo, com intenção de reunir difícil e o fundamental é que haja da parte 
material de utilidade para todas as crenças. do praticante interesse pelo aprendizado. 
Não haveria conflito porque ali não se Tem de saber que espiritismo não é 
falaria dos dogmas, nem dos costumes, doutrina da mediunidade, do passe, das 
nem dos rituais, mas somente de amor, de curas ou até mesmo da caridade. Mais do 
moral e de reforma do ser humano para seu que isso, é a receita para a libertação do 
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