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funcionando ininterruptamente, dia após se dedicando as coisas dos espíritos.unho e Julho são meses de muitas festas 
dia. Só temos que agradecer àqueles que de e alegrias nas Casas espíritas de nossa 

Unindo forças os preletores Edgar Feres uma maneira ou outra fazem com que esse cidade.J
Filho explanou sobre a história daquela facho de luz possa chegar até as suas mãos.No dia 13/06/1939 foi fundado o C.E. 
casa, relembrando aqueles espíritos que por Começamos pelos colaboradores que ‘‘Fé, Amor e Justiça’’, já a primeira edição 
ali passaram deixando sua marca de todos os meses nos enviam as matérias que do nosso querido ‘‘O Farol’’ foi lançada na 
dedicação e amor. são publicadas nessas páginas, não primeira semana de Julho de 2008 e o C.E. 

Na sequência esse amigo que vos escreve podemos esquecer dos empresários e ‘‘Amor e Caridade’’ teve suas portas abertas 
explanou sobre a parábola do semeador, pessoas anônimas que dispõe dos recursos pela primeira vez no dia 23/07/1942.
reforçando a mensagem da qual o financeiros para a confecção das 800 cópias Vencer as barreiras do tempo, as 
divulgador espírita deve-se ater. mensais, dos amigos da Gráfica Minerva mudanças que ocorrem a cada geração, os 

Já no dia 22/07 a Prof.ª Leudimila sempre atenciosos em nos atender, das empecilhos políticos e principalmente 
Rodrigues Tempest estará palestrando no almas benditas que o distribuem e por sociológicos foram uns dentre tantos 
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ em homenagem último e não menos importante, você caro desafios que surgiram durante as décadas 
aos 74 anos daquela casa. amigo leitor que o recebe em papel ou por que esses desbravadores e principalmente 

Desde já fica o convite a todos os leitores meio digital.divulgadores tiveram que enfrentar.
e amigos. A todos vocês que já fazem parte da É por isso que a cada ano quando essa 

Estamos há três meses do centésimo nossa família espiritual eu deixo em nome data ressurge com as Casas em pleno 
jornalzinho. do ‘‘O Farol’’ um enorme funcionamento temos mesmo que 

Esse que está em sua mão comemora 8 OBRIGADO!comemorar.
anos de tiragens mensais.Foi o que aconteceu no ‘‘Fé, Amor e 

Por enquanto não falhamos nenhum mês, Beijos no coração!Justiça’’ no dia13/06. Uma noite fria, que 
são noventa e sete edições, levando recebeu calorosamente os trabalhadores que 
mensagens de amor, paz, luz, incentivo, fé, a Inibmortnão medem esforços para que as atividades 
todos que doam um pouquinho de seu tempo d a q u e l a  c a s a  p o s s a m  c o n t i n u a r  

COMEMORANDO!

eriodicamente a humanidade é de Allan Kardec e nossa, os benfeitores relação com o passado anterior ao 
surpreendida com acontecimentos disseram que era para fazer a sociedade nascimento. Daí, as mortes coletivas, as Pque causam a morte de muitas progredir. O comentário é vasto, e nessa catástrofes que lançam no mundo um aviso. 

pessoas, algumas decorrem de eventos da mesma questão o codificador pergunta se Aqueles que assim partem, acabaram o 
natureza como tsunamis, terremotos ou não teria a divindade outros recursos para tempo que tinham de viver e vão preparar-
desabamento de terra, outras já decorrem promover o progresso dessas pessoas. Os se para existências melhores. (2)
da ação do homem, como nos últimos dias, espíritos informaram que sim, e isso O Espiritismo explica com muita 
do i s  acon tec imen to  l amen táve i s  acontece através de fenômenos naturais, coerência, que cada um recebe segundo as 
aconteceram, e ceifaram muitas vidas como epidemias, fenômenos sísmicos e suas obras, porque todos estamos 
humanas. O primeiro, um acidente na outros. (1) submetidos à Lei de Ação e Reação ou de 
estrada Mogí-Bertioga, com 18 jovens que POR QUE AS MORTES COLETIVAS? Causa e Efeito e à Lei de Evolução ou de 
partiram para a espiritualidade. O segundo Progresso.Pergunta-se às vezes o que se deve pensar um ataque supostamente terrorista em uma 

das mortes prematuras, das mortes Então, para a Doutrina Espírita, como se Boate Gay na cidade de Orlando, nos 
acidentais, das catástrofes que, de um explicam casos como esses? A resposta está Estados Unidos, que deixou um saldo de 50 
golpe, destroem numerosas existências no resgate coletivo, conceito que envolve a mortes e mais 53 feridos, alguns em estado 
humanas. Como conciliar esses fatos com a correção de rumo de um grupo de Espíritos grave, podendo aumentar ainda mais o 
idéia de plano, de previdência, de harmonia que em alguma outra encarnação cometeu número de mortos.
universal? atos semelhantes e muitas vezes em 

As causas ainda estão sendo investigadas, conjunto de descumprimento da lei divina e A s  e x i s t ê n c i a s  i n t e r r o m p i d a s  seja por imperícia ou falha mecânica no que, portanto, para individualmente terem a prematuramente por causa de acidentes caso dos ônibus em Mogi-Bertioga , ou ato consciência tranquilizada precisam sanar o chegaram ao seu termo previsto. São em de um desiquilibrado ou um terrorista, no débito. Toda a problemática, nesse caso, geral, complementares de existências caso da Boate em Orlando, nos Estados está no trabalho dos mentores na reunião anteriores, truncadas por causa de abusos Unidos, qualquer que seja o resultado final, desses Espíritos de modo a que juntos ou excessos.nada tirará a dor dos familiares e amigos possam se reajustar frente à Lei Divina.
Quando, em consequências de hábitos das vítimas, nada os trará de volta à vida 

desregrados, se gastaram os recursos vitais material, a não ser em uma outra 
antes da hora marcada pela natureza. Tem- Referências: (1) Do livro “ Divaldo encarnação. Qual o propósito da divindade 
se de voltar a perfazer, numa existência Franco Responde”nessas mortes coletivas?
mais curta, o lapso de tempo que a (2) Do livro “O Problema do Ser do O codificador da Doutrina Espírita Allan 
ex i s t ênc ia  p receden te  dev ia  t e r  Destino e da Dor”, primeira parte, item X – Kardec, em o Livro dos Espíritos, na sua 
normalmente preenchido. Sucede que os a Morte de LEON DENIS.terceira parte, a Lei de destruição, faz uma 
seres humanos, que devem dar essa análise dessas tragédias coletivas e 
reparação, se reúnem num ponto pela força interroga aos benfeitores da humanidade o Colaboração de Arquimedes Brumati. do destino, para sofrerem, numa morte que pretende a divindade com essas RG. 4.962.213-4trágica, as consequências de atos que têm desencarnações coletivas. E, para surpresa 

MORTES COLETIVAS



na tarefa a que a vida te buscou.bstém-se de fixar as deficiências 
Recorda que tudo se altera do companheiro e procura 

para o bem.destacar-lhe as qualidades nobres, A
nas quais se caracterizem de alguma forma.

(Psicog. Chico Xavier)Examina o bem, louva o bem e estende o 
bem quanto puderes.

Colaboração Prof. A paz pode passar a residir hoje mesmo 
Waldomiro B. Banaem nosso campo íntimo. Basta lhe 

ofereçamos o refúgio da compreensão e 
isso depende unicamente de nós.

Se te encontras na condição de peça na 
engrenagem de hoje, a que se acolhem 
tantas criaturas aflitas, não te entregues ao 
luxo do desânimo e, sim, trabalha servindo 
sempre. É preciso aprender a suportar os 
revezes do mundo, sem perder a própria 
segurança.

Haja o que houver, trabalha na edificação 
do bem e segue adiante.

Dor, na maioria das vezes, é o tributo que 
se paga ao aperfeiçoamento espiritual.

Dificuldade mede eficiência.
Ofensa avalia a compreensão.
A própria morte é nova forma de vida.
Resiste aos movimentos que tendam a 

desfibrar-te a coragem e mantém-te de pé 

ntre os comentários da noite, um dos primoroso da família. lhe a fuga, internando-se 
c o m p a n h e i r o s  m o s t r o u - s e  O trio fraterno recebeu a missão com pelo mato a dentro, e o 
interessado em conhecer a questão entusiástica promessa de serviço para a conteúdo de prateada E
mais difícil de resolver, nos serviços pequena viagem de três milhas; no entanto, b a n d e j a  s e  p e r d e  

referentes à procura da Luz Divina. a meio do caminho, principiaram a discutir. totalmente no chão.
Em que setor da luta espiritual se O depositário do vaso não concordou Desapontados e irritadiços, os três 

colocaria o mais complicado problema? com a maneira pela qual o irmão puxava a rapazes tornam à presença paterna, 
D e p o i s  d e  a s s i n a l a r  v a r i a d a s  corça delicada, e o responsável pelo animal apresentando cada qual a sua queixa e a sua 

considerações, ao redor do assunto, o dava instruções ao carregador do bolo, a derrota.
Mestre fixou no semblante uma atitude fim de que não tropeçasse, perdendo o O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes:
profundamente compreensiva e contou: manjar; este último aconselhava o portador - Aproveitem o ensinamento da estrada. 

- Um grande sábio possuía três filhos do vaso valioso, para que não caísse. Se cada um de vocês estivesse vigilante na 
jovens, inteligentes e consagrados à O pequeno séquito seguia, estrada afora, própria tarefa, não colheriam as sombras do 
sabedoria. dificilmente, porquanto cada viajor fracasso. O mais intrincado problema do 

Em certa manhã, eles altercavam a permanecia atento a obrigações que diziam mundo, meus filhos, é o de cada homem 
propósito do obstáculo mais difícil de respeito aos outros, através de observações cuidar dos próprios negócios, sem 
vencer no grande caminho da vida. acaloradas e incessantes. intrometer-se nas atividades alheias. 

No auge da discussão, prevendo talvez Em dado momento, o irmão que Enquanto cogitamos de responsabilidades 
conseqüências desagradáveis, o genitor conduzia o animalzinho olvida a própria que competem aos outros, as nossas viverão 
benevolente chamou-os a si e confiou-lhes tarefa, a fim de consertar a posição da peça esquecidas.
curiosa tarefa. de argila nos braços do companheiro, e o Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de 

Iriam os três ao palácio do príncipe vaso, premido pelas inquietações de ambos, amor e reconhecimento completou a lição.
governante, conduzindo algumas dádivas escorrega, de súbito, para espatifar-se no 
que muito lhes honraria o espírito de cascalho poeirento.
cordialidade e gentileza. Com o choque, o distraído orientador da 

O primeiro seria o portador de rico vaso corça perde o governo do animal, que foge 
de argila preciosa. espantado, abrigando-se em floresta 

O segundo levaria uma corça rara. próxima.
O terceiro transportaria um bolo O carregador do bolo avança para sustar-

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

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

PROBLEMA DIFÍCIL

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

MENSAGENS DE EMMANUEL- ABSTÉM-SE

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

Quatro Mãos

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

RESPONSÁVEL: PROF. WALDOMIRO BANA

COMUNICADOS
USE I LINS

Comunicamos que o “Programa Momento 
Espírita”, exibido pela Rádio Alvorada de 
Lins, aos sábados após as 12h30, serão 
gravados na última quinta-feira do mês anterior 
em que serão exibidos, pelas nossas Confreiras 
Sra. Maria Aparecida de Oliveira Golmia e 
Mirtes Terezinha S. Iwasaki.
Disponibilizamos aos Centros Espíritas adesos 
a USE I. Lins, espaço no “Programa Momento 
Espírita” para a divulgação dos seus eventos 
que serão feitos no sábado anterior ao da sua 
realização, devendo nos informar de forma 
antecipada todos os detalhes como: hora, nome 
completo do palestrante, tema da palestra etc.
Dia 16/07/16 (sábado)  14h30 até as 17h30, 
Seminário sobre oratória, com o Dr. Jorge 
Salomão de Bauru, numa promoção da USE  I. 
LINS, apoio Casa dos Espiritas e ILDEB.
Dia  23/07/16 (sábado) a partir das 15 horas,  
apresentação de pintura mediúnica, com a 
médium Valdelice Salum, de Indaiatuba (SP), 
na Casa dos Espíritas; Colaboração: um quilo 
de alimento não perecível;
Dia  24/07/16 (Domingo) a partir das 14 horas, 
apresentação de pintura mediúnica, com a 
médium Valdelice Salum, de Indaiatuba (SP), 
no Centro Espírita "Amor e Caridade", em 
Cafelândia (SP) Rua Jaguaribe, 72.
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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

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

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 

 

AMOR QUE EMOCIONA
 mídia exibiu, certa feita, cenas do quanto o destino de uma vida pode estar 
poucas vezes presenciadas: em nossas mãos.
encontros emocionados, em um Uma decisão, um ato que pode ajudá-la a A
aeroporto. se tornar uma pessoa nobre, enriquecendo o 

Eram pessoas tão diferentes, que mundo.
chamavam a atenção. Adotar é movimentar o amor na direção 

Crianças chegavam do Congo, para do próximo, sabendo que aquele ser precisa 
encontrarem os pais adotivos, que as de nós, do nosso concurso, do nosso 
esperavam. carinho para ajudá-lo a se tornar uma 

pessoa de bem.Abraços e beijos efusivos davam a 
impressão de já se conhecerem há muito Quando decidimos gerar um filho, 
tempo. idealizamos, formulamos planos.

Eram emoções sinceras que mais Nada muito diferente quando nos 
pareciam reencontros depois de muito dispomos a adotar.
tempo. É preciso gerar, em nosso interior, a 

Interessante observar determinadas vontade de ter o filho.
situações como essas, inusitadas. Necessário amor e dedicação para 

Começamos a elaborar interrogações em conceber o ato.
nossa mente. Abolir preconceitos e abraçar o novo ser, 

Que sentimento de amor tão forte poderia que passa a fazer parte da família, para 
estar oportunizando aquelas cenas? sempre.

Que explosão de amor tão contagiante era A adaptação deve ser favorecida para que 
aquela? o novo membro nasça para todos, e que seja 

bem-vindo aos corações familiares.Crianças chorando emocionadas, ao 
serem abraçadas fortemente por aqueles Quando assistimos à cena na mídia, 
casais que também choravam. refletimos que o amor que nos leva a decidir 

pela adoção, seja em que idade for, tem uma Casais que se abraçavam aos pequenos 
percepção especial: a percepção que aclara como se estivessem agarrando tábuas em 
o nosso querer, para salientar a necessidade alto e revolto mar, buscando salvação.
do novo filho; a certeza de que aquela Os olhares surpresos, dos que apenas 
criança precisa de nós e do nosso amor.observavam, contagiados, se enchiam de 

Precisa da nossa imensa capacidade de lágrimas, que nem sempre rolavam.
recebê-la e tê-la conosco para toda a vida.E o que mais se destacava é que as 

Portanto, seja nossa família composta por crianças que recebiam aquele carinho tão 
laços sanguíneos ou laços espirituais, o que especial de acolhimento, não eram bebês ou 
conta são as afinidades que nos unem.pequeninas.

E, em tudo isso, tenhamos certeza: as Eram crianças maiores, de uma etnia 
almas que chegam aos nossos lares, mesmo diferente, de um país distinto. Para elas era 
tendo corpos gerados por outros, não aquela imensa onda de amor e de aceitação 
chegam por acaso.real.

O amor é quem dita os encontros e os *   *   *
reencontros. E o amor é de essência divina. Assistimos a uma quebra de tabu, como 
Essência de que estamos impregnados para tantas outras que têm ocorrido, a pouco e 
tornar este imenso mundo pouco, revelando-se aqui e ali.
de Deus cada vez melhor.Quase sempre, quem adota opta por 

bebês. Entretanto, tantos, independente de Redação do Momento 
idade, têm sede de lar e de amor. Espírita.

Registrando essa efusão espontânea, nos 
sentimos motivados a reflexionar a respeito Colaboração: Luciana 

Beatriz Arioli Trombini

POESIAS
POSTO DE ASSISTÊNCIA

AMBULANTE
I

O planeta Terra precisa 
De muitos postos de assistências,

Podemos ser um deles,
Fixo ou móvel

À pé ou de automóvel,
Embasados na Doutrina Espírita,

Aliviar os desesperos das almas aflitas,
Esparramando as bênçãos infinitas,

Que as lições, da Boa Nova de Jesus, 
contém!

II
Assim também estaremos nos 

desvencilhando,
Dos nossos milenares erros.

Que lá naqueles distantes pretéritos, 
cometemos,

E assim o  nos auxilia para 
que saldemos,

E um dia de devedor a credor 
passaremos,

Que no exercício desse excelso Amor,
De muitas dores nos livraremos.

José Bastos

Espiritismo

NOVA ERA
Uma Nova Era está para começar...
De mais alegria.
E muita brandura.
De ternura.
E doce esperança.
Onde o Sol sempre ilumina.
O Amor engrandece.
A Paz edifica.
E ninguém é sozinho.
Não virá das nuvens esses dias.
Nem de uma hecatombe.
Ou de um "pé de coelho".
Nascerá em ti!
De uma nova ideia.
Em um gesto de bondade.
Crescerá por dentro de tua alma.
Se expandirá em torno.
E, pouco a pouco, todos 
p e r c e b e r ã o  q u e  a  
felicidade não mora 
longe, mas sempre esteve 
no coração que semeia 
estrelas no seu dia-a-dia!

      Diogo Cáceres

ANUNCIE AQUI
ENTRE EM CONTATO

FONES
(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com



ndei por muitos até concluir que a sua situação. trazendo o bloqueio das turbulências e a 
cada escolha feita, o reflexo trás debilitação e entorpecimento mental passará Somente quando passa-se a ter consciência 
consequência e teremos que a criar situações repetitivas e irreais, de que precisamos de ajuda, é que estamos A
administrar o aprendizado. necessitando agora atenções de profissional dando os primeiros passos para a solução dos 

especializado para reverter toda esta situação. Muitos dizem que as escolhas são nossas, problemas físicos, emocionais, espirituais e 
mas o grande problema está em obter solução materiais. Mas para isto acontecer, o processo Assim como o viciado em bebida não aceita 
para eles, e na maioria das vezes somente de encarar de frente a situação normalmente ser um alcoólatra, o envolvido também não vê 
conseguimos transferir a responsabilidade da leva a pessoa a passar pelo crivo do orgulho a necessidade de precisar de ajuda, tornando o 
escolha aos outros. por não querer expor sua vida aos outros, da tratamento mais demorado e doloroso. 

vaidade de não querer que vejam sua Refaça seus conceitos, aceite ajuda e supere Até quando ficaremos marcando passos, 
derrocada e assim começa a se fechar dentro suas diferenças, tornando os seus dias esperando que a solução parta dos outros, 
dos próprios pensamentos, dando vasão e melhores e mais felizes.enfrentar as situações adversas, fazem com 
condições favoráveis de interferências que saiamos da zona de conforto para nos    
negativas. colocar em evidencia buscando resolver os      Hans Vansberg

problemas. Ficar somente aguardando, se A descrença religiosa, da fé e das pessoas 
lastimando pelas consequências da escolha, cresce a cada dia e o circulo vicioso mental 
não resolverá nada, e o abatimento físico se cria raízes dando ao envolvido cada vez mais 
instalará, baixando sua alta estima, a certeza de que estará sempre sozinho, então 
desestimulando e a prostração se instala deixa-se levar pela situação sem encontrar 
dando aberturas para a depressão, obsessão e forças para continuar lutando. 
demais síndromes que somente irão agravar O próximo passo será medicamentos fortes 

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari (marco.corbari 
271@gmail.com)
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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

DIA11/07 - Edgar Feres Filho 

DIA 18/07 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 25/07 - Som & Imagem

DIA 01/08 - Reinaldo Trombini Junior

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

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

CAMINHOS

determina o compromisso de ter que se Perante esse entendimento de que todos  tão comum encontrarmos, pelo mundo 
reajustar nos dias do porvir, em novas somos dotados de livre-arbítrio para fazer ou afora, as incompreensões acerca do 
existências corporais. deixar de fazer isso ou aquilo, necessitamos relacionamento do Pai-Criador com a É

alterar positivamente nossa relação com as Sua criatura. Os corpinhos que os pais oferecem aos 
leis divinas, nossa integração com as leis seus filhos são, de fato, novos, virgens, Essa incompreensão, mais amiúde, está 
sublimes do nosso Pai do Céu. porém, o seu habitante espiritual é de vinculada ao que diz respeito aos males que 

existência milenária, cuja missão no mundo, As doenças que eclodem no mundo, que atormentam as pessoas, sejam males de 
fundamentalmente, consiste em elaborar o acicatam os corpos das crianças, jovens e caráter físico ou moral. 
próprio avanço para Deus, por meio do bom adultos são consequências do uso malsinado As enfermidades costumam causar 
uso da sua liberdade. do livre-arbítrio, o que determina uma profunda angústia nos que as padecem tanto 

resposta das leis naturais insculpidas em O que faz Deus permita que Seus filhos quanto àqueles que rodeiam os enfermos. É 
nosso espaço consciencial, estabelecendo a humanos atravessem tormentas, aflições e de praxe indagar-se quanto aos porquês da 
necessidade imperiosa de aliviar as tensões dores, muitas vezes muito graves, insidiosas, Divindade, ao permitir que as doenças afetem 
morais, as tensões geradas pela culpa, e corresponde ao respeito com que Ele tanta gente, como se fosse uma pecha, um 
candidatar-nos às venturas vivenciais, no imo acompanhou a sua liberdade de agir. castigo que, em realidade, constituem a 
da alma a refletir-se numa saúde harmoniosa interpretação popular. É comum que afirmemos que somos donos 
do próprio corpo fisiológico. do próprio nariz; que sabemos muito bem o Por que permite Deus que uma criança 

Não é Deus, pois, que nos faz doentes. Suas que queremos ou o que fazemos, sem pedir a nasça doente, ou fique doente, às vezes, em 
leis são de saúde e de equilíbrio. É o mau uso opinião de ninguém... definitivo, nos primeiros tempos da 
da liberdade de ação o responsável pelo que se reencarnação terrena? Aí temos as bases de todas as agruras, 
passa agora ou se passará no porvir, nas enfermidades e lágrimas de dor encontradas O que se deve considerar, em tal situação, é 
sucessivas reencarnações do Espírito no no mundo. que, no enfoque reencarnacionista, no qual o 
planeta. Espiritismo se apóia, todo o ser que chega ao Em virtude de termos pouco hábito de 

mundo num corpinho de criança é um velho refletir, de meditar a respeito das nossas vidas 
caminheiro do progresso, um viajante da no planeta, em razão do simplismo com que (Espírito José L. Neto- 
evolução. O que se passa é que esse interpretamos os fenômenos da vida, Obra:Em Nome de Deus)
caminheiro do tempo traz das suas concebe-se a ignorância e a revolta com a qual 

Colaboração: Prof.ª experiências, em múltiplas existências, costumamos encarar as chances diversas do 
Leudimila Rodrigues dificuldades, transtornos, erros que, com cotidiano, particularmente no campo das 
Tempestecerteza, não foram reajustados na Terra, o que doenças. 

               Raul Teixeira

DEUS E AS ENFERMIDADES NO MUNDO
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