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As vezes a vida nos prega peças que 
não conseguimos entender. Nem 
vou citar aqui o desencarne de uma 

pessoa querida, afinal todos uma hora têm 
que voltar para a verdadeira pátria.

Vou falar de algo mais íntimo, uma dor 
invisível que vem de não sei aonde nem do 
porquê, um sentimento de esmorecimento, 
de falta de fé, de apatia. É como se nos 
faltasse o chão, o mundo perde a cor e a 
gente, a vontade de viver.

Podemos dar diversos nomes a ela: 
depressão, ansiedade, síndrome do pânico, 
obsessão, subjulgação...

A verdade é que muitos não aceitam que 
estão sob o domínio de tais males. Não 
procuram ajuda médica, muito menos 
espiritual. Continuam vivendo um dia após 
o outro acreditando que uma hora a 
felicidade retornará.

Só quem passou por esses momentos 
terríveis pode conceber do que eu estou 
falando. Seja o medo de ter medo ou a 
expectativa de que aquela sombra que nos 
envolve nunca vai se dissipar faz com que 

pensamentos infelizes fique rondando-nos 
como um vampiro sugando nossas 
energias.

Uma pergunta que fazemos é: ‘‘Por que 
comigo?’’ Afinal, somos filhos de Deus, 
estou vivendo minha vida de acordo com os 
ensinamentos do Mestre Jesus, vou ao 
Centro, tomo água fluidificada, faço 
minhas orações, estou fazendo caridade...

Entretanto se a ‘‘colheita’’ não é do 
plantio dessa existência, lembremos que 
vivemos inúmeras vidas antes dessa e 
muito menos evoluídos do que somos hoje.

Diz um amigo meu que se temos uma dor 
de cabeça, tomamos um analgésico, o 
dentista nos socorre durante uma dor de 
dente, porém não há farmácia nesse mundo 
que venda remédio para a consciência.

Será que a cura para o seu mal não está 
dentro de um abraço, um pedido de 
desculpa ou mesmo perdoar alguém? 
Aceitar com outros olhos os protagonistas 
ou mesmos coadjuvantes da sua vida? Dar 
uma segunda chance ou pedi-la?

Sabemos que o Cristo de Deus é o melhor 

psicólogo ao qual podemos contar, mas não 
custa nada fazermos uma consulta com um 
de carne e osso.

Só sei de uma coisa, se eu me render 
novamente a esse tipo de situação, não me 
deixarei dominar e como da primeira vez 
vou correr pro médico, pedir ajuda pro 
psicólogo, tomar passe e água fluída, ler o 
Evangelho, acender uma vela de sete dias...

Isso é, vou fazer tudo que é possível pra 
me livrar urgentemente dessa dor, pois 
quando estamos bem, conseguimos 
enxergar as maravilhas da vida, as belezas 
que estão a nossa volta, os anjos que foram 
colocados em nosso caminho.

Não nos deixemos abater, sejamos mais 
fortes que esse mal invisível, não há cruz 
que dure eternamente, somos os artífices da 
nossa história, só depende 
de nós cunhar um final 
feliz!

Beijos nos corações!

            Inibmort

O MAL INVISÍVEL

Ricardo Orestes Forni

Tenho a impressão de que a pergunta 
número 737 de O Livro dos Espíritos 
nunca foi tão consultada como nos 

dias atuais de pandemia. 
Com que objetivo Deus atinge a Huma-

nidade por meio de flagelos destruidores? - 
indaga Kardec. 

Para fazê-la avançar mais depressa - 
respondem os Espíritos. 

Pronto! Respiramos aliviados! Bem, 
não tão aliviados assim com a ausência de 
tratamento comprovado cientificamente e 
um tempo que é uma interrogação para o 
surgimento da vacina esperada como a 
mais benfazeja visita à humanidade. 

Parece que estamos a repetir dose seme-
lhante de ansiedade quando a aids começou 
a ceifar as suas primeiras centenas de vidas 
nos Estados Unidos da América, espalhan-
do progressivamente seus tentáculos para 
outras partes do mundo. 

Quando em meados da década de oiten-
ta do século passado surgiu o AZT, aconte-
ceu uma corrida desesperada de pessoas 
contaminadas atrás dessa medicação, que 
proporcionava um alívio passageiro à cru-
eldade da moléstia. Esta chegou a ser 
conhecida como um castigo de Deus. 

Recuando ainda mais no tempo vamos 
encontrar a epidemia da peste negra que, 
por coincidência, surgiu na China no século 
XIV e se esparramou para a Europa, viti-
mando em toda a Eurásia aproximadamen-
te de 75 a 200 milhões de pessoas! Essa 
grave enfermidade, pelos escassos recursos 
da Medicina da época, era transmitida pela 
pulga de roedores que introduziam no 
corpo da vitima uma bactéria, a Yersinia 
Pestis, que fazia eclodir no corpo vários 
pontos de necrose dos tecidos, levando 

inexoravelmente a pessoa à morte em gran-
de sofrimento. 

Ainda bem que a paciência do Criador é 
infinita como tudo n'Ele!

Nesses tempos atuais, Ele é muito lem-
brado como o autorizador dessa pandemia 
que está a ceifar vidas e a paz de número 
incontável de pessoas sobre o planeta Ter-
ra. E a pergunta de Kardec se repete de 
maneiras diferentes nas mais diversas 
vozes nos mais distantes rincões: por que, 
por que. meu Deus?! 

Quando nosso alvo na atualidade diante 
dessa pandemia se volta para o Criador, 
uma pergunta se impõe: e os flagelos des-
truidores impostos pelo homem ao próprio 
homem, acaso nunca existiram? 

Vamos recordar alguns exemplos desse 
fato. 

A Primeira Guerra Mundial no século 
XX ceifou a vida de aproximadamente 
vinte a trinta milhões de pessoas! Exercício 
do livre-arbítrio do próprio homem promo-
vendo flagelos! 

A Segunda Guerra Mundial nesse 
mesmo século ceifou a existência de apro-
ximadamente setenta a oitenta milhões de 
pessoas! Novamente o livre-arbítrio do 
homem em ação dando azo a novo flagelo!

Acredita-se que as guerras levadas a 
efeito nas Cruzadas consumiram cerca de 
um a três milhões de vidas! Outra vez o 
livre-arbítrio do ser humano dando origem 
a flagelos destruidores. E quantos não 
padeceram na época da Inquisição?

Esses poucos flagelos mencionados, 
impostos pelo homem ao próprio seme-
lhante, têm um ‘‘simples’’ detalhe: todos 
poderiam ser evitados se o homem não 
fosse portador de dose imensa de orgulho, 
vaidade, egoísmo, fruto do desamor que 

abriga dentro de si!
De tal maneira  que esses flagelos que 

correm por conta e iniciativa do ser humano 
contra outro semelhante, clamam por um 
equilíbrio que a Providência Divina provi-
dencia para educar o ser imortal

Mas o flagelo atual, o coronavírus, tem 
uma característica interessante! A Humani-
dade está se abraçando no momento de dor. 
Se não ficou claro, vamos esclarecer com 
outro exemplo. 

O tsunami no oceano Índico em 2004, 
junto com um terremoto que atingiu a 
Índia, a Tailândia e outros países, ceifou a 
vida física de dois milhões de pessoas! O 
sentimento foi o mesmo que estamos a 
sentir agora? Ou aquelas pessoas estavam 
muito distantes de nós? 

Em 2010 o terremoto no Haiti promo-
veu o desencarne de um milhão de pessoas! 
Sentimos na mesma intensidade como 
estamos a sentir nessa pandemia? Ou as 
vítimas estavam muito distantes de onde 
estamos na atualidade? 

Então, essa dor atual que o vírus trouxe 
é muito especial, porque nos faz abraçar 
aqueles que estão do outro lado do mundo, 
mas dentro do mesmo barco! É exatamente 
dessa maneira que Deus nos educa para 
podermos avançar mais depressa rumo a 
um planeta de regeneração.

 
(Revista Internacional de Espiritismo , 

setembro de 2020)
 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

OS NOSSOS FLAGELOS 



O exército poderoso, à nossa disposi-
ção, está constituído, na atualidade, 
por vinte e três soldadinhos do 

progresso.
Separam-se, movimentam-Se, entrela-

çam-se e dominam o grande país das ideias.
Sem eles, cresceríamos para a sombra, 

quando não para a brutalidade.
Em companhia desses auxiliares 

pequeninos, penetramos os santuários da 
ciência e da arte, aperfeiçoando a vida.

Quem os não conhece?
Estão nos documentos mais importan-

tes.
Fazem as mensagens telegráficas e as 

receitas dos médicos.
Dão notícias de outras regiões e de 

outros climas.
Contam as surpresas do Céu, explicam 

alguma coisa das estrelas longínquas.
Fornecem avisos preciosos.

São emissários do carinho entre os 
filhos e as mães distantes.

Raros recordam os benefícios imensos 
que todos devemos a esses ajudantes 
minúsculos. No entanto, eles nos servem 
sem recompensa. Nada reclamam pelo 
trabalho que nos prestam. Alimentam as 
raízes dos valiosos conhecimentos dos 
administradores, dos juizes, dos médicos, 
dos artistas, sem qualquer remuneração.

Instrumentos das luzes espirituais que 
se transmitem, de cérebro a cérebro, enri-
quecem a vida; porém, assim como quase 
nunca nos lembramos de louvar a água, o 
vento e a planta, que representam gloriosas 
dádivas do Altíssimo, muito raramente lhes 
observamos os serviços. Jamais se cansam. 
Vivem no pensamento, de onde se expan-
dem, amparando-nos os interesses e as 
realizações.

Os maus se utilizam deles para fazer a 
guerra; os bons empregam-nos na edifica-
ção da paz e do conforto, para a redenção e 

felicidade do mundo.
Esses soldadinhos 

humildes e prestimosos 
são as letras do alfabeto. 
Sem a cooperação deles, o 
mundo não seria tão belo e 
a vida não seria tão boa, 
porque o acesso ao reino espiritual se torna-
ria extremamente difícil.

Aprender a trabalhar com esses peque-
nos auxiliares da inteligência é buscar 
tesouros imperecíveis.

O castelo da cultura humana começa 
sobre a colaboração deles e vai até à pátria 
divina, onde mora a sabe-
doria dos anjos.

 Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                02/2021

 ALVORADA CRISTÃ 
O EXÉRCITO PODEROSO

Deixar o outro falar ajuda em situações 
familiares e profissionais.

Barbara Wilson relacionava-se muito 
mal com sua filha Laurie. O relacionamento 
se deteriorava pouco a pouco.

Laurie, que fora uma criança serena e 
complacente, tornou-se avessa à coopera-
ção, às vezes provocadora.

A sra. Wilson passava-lhe sermões, 
ameaçava-a, punia, sem sucesso.

Certo dia, contou a sra. Wilson, 
simplesmente desisti.

Laurie tinha me desobedecido e fora 
para a casa de uma amiga antes de terminar 
seus afazeres domésticos.

Quando voltou, eu estava prestes a 
estourar com ela pela milésima vez, mas 
não tive forças para isso. Limitei-me a fitá-
la e a dizer:

"Por quê, Laurie, por quê?"
Laurie percebeu o estado em que eu me 

encontrava e, com uma voz calma, 
perguntou:

"Quer mesmo saber?"
Fiz que sim com a cabeça e Laurie 

contou-me, primeiro hesitando, depois com 
uma fluência impressionante.

Eu nunca lhe prestara atenção. Nunca a 
ouvira.  Sempre lhe dizia para fazer isso ou 
aquilo.

Quando sentia necessidade de conversar 
comigo sobre as coisas dela, sentimentos, 
ideias, interrompia-a com mais ordens.

Comecei a compreender que ela 
precisava de mim - não como uma mãe 
mandona, mas como uma confidente, uma 
saída para suas confusões de adolescente.

E tudo o que fazia era falar, falar, quando 
deveria ouvir. Nunca a ouvira.

A partir daquele momento, fui uma 
perfeita ouvinte. Hoje ela me conta o que 
lhe passa pela cabeça, e nosso relaciona-
mento melhorou de maneira imensurável. 
Ela se tornou, de novo, uma colaboradora.

*   *   *
Quantos pais neste mundo têm proble-

mas similares com seus filhos. Problemas 
que seriam amenizados se soubéssemos 
apenas ouvir um pouco mais.

Como pais, como educadores, por vezes 
temos a falsa impressão de que precisamos 
falar, ensinar, proferir lições etc, e eles, os 
filhos, precisam apenas ouvir.

Quantos pais reclamam que seus filhos 
não os ouvem e tudo parece que entra por 
um ouvido e sai pelo outro.

Mas será que esses pais sabem ouvir 
seus filhos?

Será que esses pais não sabem que o 
aprendizado não se dá apenas por sermões, 
por conselhos?

O processo de aprendizado, e mais, o 
processo de construção de uma boa relação 
familiar, tem que passar pelo diálogo.

E quando estamos no campo do diálogo, 
precisamos entender que este é uma via de 
mão dupla. No diálogo fala-se, mas 
também se ouve, e muito...

Ouvir exige autocontrole, disciplina, 
respeito ao outro e humildade. Por isso, 
talvez, ainda seja tão difícil para a 
Humanidade.

Ouvir nos pede reflexão, paciência e 
empatia.

Desta forma, procuremos sempre deixar 
o outro falar. Ouçamos as razões do outro, 
suas explicações etc.

Elas podem não justificar certos atos, 

mas explicam as razões da outra alma e nos 
fazem compreendê-la melhor.

Pais, deixemos nossos filhos falarem! 
Filhos, deixemos nossos pais falarem!

O amor e a paz familiar sairão lucrando 
sempre.

Redação do Momento Espírita, com 
base no cap. 6, pt. III, do livro Como fazer 
amigos e  inf luenciar 
pessoas, de Dale Carnegie, 
ed. Companhia Editora 
Nacional.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

DEIXE O OUTRO FALAR

PRECE. (PARA SER DITA 
PELO DOENTE.)
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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 900 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://useintermunicipalins.blogspot.com.br/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

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

Quero passar essa mensagem 
para dizer que a vida precisa 
ser útil, trabalhar, cuidar e 

acima de tudo: amar, pois é no 
sentimento que a evolução aconte-
ce. Mantenham suas sintonias altas 
e vivam em paz.
 Que assim seja

(Mensagem Psicografada no 
C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 
20/10/2018)

Louvado seja Deus, Pai do Univer-
so.

Abençoado seja, tu, filho da Luz.
Glorifiquemos a Inteligência 

Suprema.
Amemos Sua obra sublime.
O Divino Poder em tudo se apre-

senta.
Eis porque, honra e carinho, deve-

mos para com cada coração.
Deus conta com os filhos para 

amparar os outros filhos.
Amar a Deus será amarmo-nos.
Agradece-lo será luz de servir ao 

próximo.
Tornar o mundo melhor, Morada do 

Senhor...
... será sermos irmãos, sempre mais 

companheiros, uns dos outros!

Assistam as lives do 
Diogo nesse endereço: 
https://www.facebook.
com/diogo .caceres

Diogo Cáceres

AMEMOS

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

Clínica Médica e Cirúrgica - Vacinações

E-mail: sampaiocamargo@ig.com.br
(14) 3522.6189

Praça da Bandeira, 10 - Centro, Lins/SP

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

VANS DE 16 LUGARES - CARROS DE 5 E 7 LUGARES  
MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES

(14) 997393271 - (14) 982196020

EXECUTIVA BUENO
TURISMO

executivabueno@yahoo.com.br

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu 
c a n a l  n o  y o u t u b e :  A c e s s e :  
h t t p s : / / w w w . y o u  t u b e .-
com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/U
CfACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?vie
w_as=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/U
CYelzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

FACEBOOK
Página do CEAC Cafelândia no 
Facebook - quartas feiras às 20:00

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companhe
irosdaluz

CANAIS NO YOUTUBE

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. 
Comercial)

(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)
Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
Site: www.alcoolicosanonimos.org.br

REUNIÕES MEDIÚNICAS

Tem muito plebeu achando-se rei
Tem muita majestade pedindo alforria
Estelionatários, bandidos, foras da lei

Voltando em busca de melhoria

O camelo na agulha, o rico no céu
O pobre miserável tem sua chance

De mostrar o seu rosto, tirando o véo
Num mero segundo, um lance

Tudo pode mudar, reverter o jogo
Estendendo sua mão, abraçar, ajudar
Não ser mais um em meio ao povo

Rodar a roda, evoluir, mudar

Só depende de ti meu irmão
Braços, pernas, a força que tem

Estender a mão, oferecer um pão
Se afastando do mal, espalhando o bem!

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 23/06/2018)

SÓ DEPENDE DE TI

ASAS NA CRUZ
I

Parece contraditório tal frase,
Mas é útil avaliar,

Nós, espíritos endividados perante o 
Pai,

Nesse ínterim, a cruz às vezes fica 
tão pesada,

Que a criatura, até despenca a 
chorar...

 
II

Assim, quando conhecemos as lidas 
do CRIADOR,

Que lá dos CÉUS, vive a nos ajudar,
No acuramento das nossas  preces,

O PAI, evita que a criatura se 
desfalece,

Enviando mãos celestes,
Para vir, aqui na terra nos amparar!

 
III

 E nesse entremeio,
A situação se suaviza,

Surge, o brotar de uma leve brisa,
A paz assim se extravasa,

Sente, a cruz pesada virando asas,
Que durante, o sono do corpo físico,

A alma começa a volitar!

               José Bastos

POESIA



https://infopanespirita.wordpress.com/

INFOPANESPÍRITA
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Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

ATÉ O RETORNO DE NOSSOS 
TRABALHOS ROTINEIROS, O NOSSO 

‘‘O FAROL’’ ESTARÁ SENDO 
DISTRIBUÍDO APENAS PELOS MEIOS 

DIGITAIS. QUANDO AS CASAS 
ESPÍRITAS REABRIREM-SE 

ESTAREMOS ENVIANDO A EDIÇÃO 
EM PAPEL 

Vossos chakras expandem-se e pouco 
a pouco, lentamente vocês vão 
acumulando conhecimento e tendo 

sabedoria, capacidade e confiança para 
ascenderem seus principais centros 
energéticos. 

Atualmente com maior freqüência vêem 
sentindo “dores ou incômodos” nos chackas 
(principalmente no plexo solar, cardíaco, 
laríngeo e frontal). Isto lhes mostra que todo 
o esforço não foi em vão. 

Hoje vocês sentem tanto em seu corpo 
físico quanto energético as mudanças que 
lhes ocorre, são capazes de sentir sua 
própria evolução, sua própria ascensão mas 
ainda são incapazes de perceber a diferença 
entre o sentir e o perceber que está na 
ligação com o alto. 

Todos são capazes de sentir, mas só 
percebem aqueles despertos, vocês 
encontram-se no meio do caminho, ainda 
não alcançaram a plena percepção, mas já 
ultrapassaram a barreira do simples sentir. 

Concentrem-se e conectem-se com o EU 
SOU desperto em nós e em toda a grande 
espiritualidade e acelerarão o processo em 
que já se encontram. 

O material já não lhes fala tão alto, mas o 

espiritual ainda não é de pleno audível. 
Força coragem e perseverança queridas 

irmãs, estamos constantemente lhes 
enviando as energias necessárias. 

Luz

Kariaman

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)

VISÃO FRONTAL DO CHAKRA 
CARDÍACO EM ASCENSÃO

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

https://www.magazinevoce.com.br/
magazineInibmort/

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

Seja assinante do “Clube do Livro 
Terceiro Milênio”, e receba todo 

mês no local que indicar, um 
livro novo da “Literatura 

Espírita”.
Faça a sua inscrição no  telefone  

(14) 3522 3877 ou pelo 
e-mail 

livraria@casadosespiritas.com.br

O mundo está repleto de ouro. 
Ouro no solo.
Ouro no mar.
Ouro nos cofres.
Mas o ouro não resolve o problema da 

miséria.
O mundo está repleto de espaço.
Espaço nos continentes.
Espaço nas cidades.
Espaço nos campos.
Mas o espaço não resolve o problema da 

cobiça.
O mundo está repleto de cultura.
Cultura no ensino.
Cultura na técnica.
Cultura na opinião.
Mas a cultura da inteligência não resolve 

o problema do egoísmo.
O mundo está repleto de teorias.
Teorias na ciência.
Teorias nas escolas filosóficas.
Teorias nas religiões.
Mas as teorias não resolvem o problema 

do desespero.
O mundo está repleto de organizações.
Organizações administrativas.
Organizações econômicas.
Organizações sociais.
Mas as organizações não resolvem o 

problema do crime.

Para extinguir a chaga da ignorância, que 
acalenta a miséria; para dissipar a sombra 
da cobiça, que gera a ilusão; para extermi-
nar o monstro do egoísmo, que promove a 
guerra; para anular o verme do desespero, 
que promove a loucura, e para remover o 
charco do crime, que carreia o infortúnio, o 
único remédio eficiente é o Evangelho de 
Jesus no coração humano.

Sejamos, assim, valorosos, estendendo a 
Doutrina Espírita que o desentranha da 
letra, na construção da Humanidade Nova, 
irradiando a influência e a inspiração do 
Divino Mestre, pela emoção e pela idéia, 
pela diretriz e pela conduta, pela palavra e 
pelo exemplo e, parafraseando o conceito 
inolvidável de Allan Kardec, em torno da 
caridade, proclamemos aos problemas do 
mundo: "Fora do Cristo não há solução.

Bezerra de Menezes

(Extraído do livro: “O Espírito de 
Verdade”, psicografia de Francisco 
Cândido Xavier)

PROBLEMAS  NO  MUNDO
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