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Hoje, 31/12/2021, sento para 
escrever esse espaço que me é 
reservado há 163 edições do nosso 

facho de luz.
Na certeza de enviar aos nossos amigos 

leitores uma mensagem de otimismo pelo 
novo ano que amanhã desponta, porém 
como que por (des)encanto as palavras 
fogem, não se apresentam sob meus dedos e 
o eco do teclado se emudece.

Minha musa se afasta, fazendo meu 
coração bater acelerado, pois o tic tac do 
relógio avisa que o tempo é incansável e 
não espera.

Começo a buscar ajuda nos mais 
variados locais, um livro, um vídeo, a 
grande rede...

E eis que pela mão salvadora de um 
amigo eu recebo uma mensagem, aonde ele 
me confessa que durante suas orações foi 
tentado a pegar papel e caneta e escrever as 
palavras que se encontram abaixo: 

‘‘2021 se foi, mas apesar de ter sido 
um ano pesado, traumático dentre tantos 
outros adjetivos ruins, devemos parar 
para pensar, sim, foi um ano incomum, 
mas não foi só coisas ruins, vejam bem... 
Pandemia, aprendemos a cuidar uns dos 
outros, confinamento, aprendemos a 
tolerar uns aos outros, escassez de quase 
tudo, aprendemos a viver e ser feliz com 
pouco, aprendemos a compartilhar 
mesmo sem ter nada material às vezes, 
mas doou fé, carinho, palavras de força e 
de superação, aprendemos que nada, 
absolutamente nada nos faz ser melhor 
que ninguém, o anjo da morte levou 

pobres, ricos, jovens, adultos, velhos..., 
aprendemos a dar valor nas companhias 
dos amigos, dos familiares, nos encon-
tros... Infelizmente a doença ainda estará 
entre nós em 2022, mas se continuarmos 
a praticar tudo que aprendemos em 2021 
passaremos bem, como Maria disse ao 
um irmão que se encontrava num 
momento pernicioso, passavam pelo 
"vale da sombra da morte" ela disse em 
poucas palavras "Isso também passará" 
Tenhamos fé que com as lições aprendi-
das em 2021, 2022 será um bom ano, 
abençoado cheio de luz e com a presença 
do Senhor entre nós.’’

Confessou-me que foi a primeira vez 
que tal proeza aconteceu e que não seria 
justo assinar seu nome. Aproveitei da 
minha falta de inspiração e pedi para dividi-
la com os nossos queridos leitores. Ele 
aceitou de pronto.

Só tenho a agradecer às mãos do destino 
por ter nos presenteado com tão maravilho-
sa mensagem, num momento em que eu 
mais necessitado estava de palavras... e que 
palavras.

Conquanto, ainda meu coração clama 
por alguns dizeres, que espero seguir daqui 
pra frente.

Que de hoje em diante eu saiba respeitar 
àqueles que me rodeiam e entendê-los do 
jeitinho que são.

Que eu possa perdoar aos que mal me 
fizeram e pedir que me perdoem se algum 
mal eu lhes fiz.

Aproveitar mais meu tempo com as 

pessoas e deixar as diversões eletrônicas 
para um segundo plano.

Exercitar o meu lado menos evoluído e 
praticar a caridade em todos os seus 
vértices.

Voltar a me exercitar, dando mais 
atenção a minha saúde física e não só a 
mental e espiritual.

Controlar meus pensamentos e 
principalmente a minha língua, lembrando 
que o problema é de dentro para fora.

Agradecer, agradecer e agradecer por 
tudo que venho recebendo.

Um ótimo 2022!!!

Beijos no coração!

            Inibmort

AGRADECER, AGRADECER, AGRADECER!

Deus não criou os Espíritos perfeitos, 
mas aperfeiçoáveis e perfectíveis.

Trata-se de uma constatação muito fácil de 
ser feita.

Basta olhar em volta para perceber 
homens e mulheres com tendências e 
talentos variados.

Em uns, avulta a inteligência.
Em outros, a delicadeza de sentimentos 

chama a atenção.
Há quem tenha considerável talento 

artístico.
No princípio, eles eram extremamente 

parecidos em sua singeleza.
No final dos processos, todos serão 

perfeitos.
Na atualidade, sua força e sua fraqueza 

denotam os caminhos que escolheram 
trilhar em sua jornada evolutiva.

Como seres imperfeitos, já muito 
erraram e outros erros ainda cometerão.

Mas, isso não é de causar estranheza e a 
vida propicia modos de reparação de todo o 
mal causado.

A Misericórdia Divina é infinita e 
auxilia a todos.

Basta ter boa vontade para se recompor.
Ou seja, estar disposto a trabalhar firme 

em favor do progresso.

É preciso que os talentos amealhados, 
ao longo do tempo, sejam utilizados de 
forma construtiva.

Quem possui cintilante inteligência 
necessita empregá-la no esclarecimento 
dos irmãos de caminhada.

Os cientistas têm o dever de, mediante 
suas descobertas e criações, propiciar vida 
mais longa e confortável aos semelhantes.

O talento artístico deve chamar a 
atenção para as maravilhas da Criação.

A música, a pintura, a representação, 
toda forma de arte tem a vocação de ser um 
convite à apreciação do belo e do sublime.

Qualquer que seja o talento, ele pode e 
deve ser utilizado no bem.

Não é lícito enterrar os talentos 
recebidos, conforme ensina a famosa 
passagem evangélica.

Eles representam o meio de que cada 
Espírito dispõe para reabilitar-se perante a 
Consciência Cósmica.

Se cometeu equívocos, no processo de 
aprendizado e amadurecimento, também 
desenvolveu variados dons.

A utilização desses dons deve 
funcionar como o amor que cobre a 
multidão de pecados, na feliz expressão do 
Apóstolo Pedro.

Bem se vê que errar para aprender não é 

tão grave assim.
Basta ter a coragem de assumir as 

consequências dos próprios equívocos e 
tratar de repará-los.

Como o passado espiritual se esfumaça 
no processo reencarnatório, a vida manda 
alguns lembretes.

Eles se apresentam na forma dos 
parentes problemáticos, do chefe difícil, do 
convite para trabalhar por uma causa.

O talento que se tem é o indicativo da 
tarefa a ser feita.

O mesmo ocorre com o contexto social 
em que se é inserido.

Assim, tenha boa vontade e faça o seu 
melhor, em todas as circunstâncias de sua 
vida.

O bem que você hoje pratica representa 
a sua gratidão pelos talentos e oportunida-
des com que a vida o brindou, ao longo dos 
milênios.

Pense nisso.

Redação do Momento 
Espírita.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

FAÇA O SEU MELHOR

Respeito
Educação
Solidariedade
Amor ao próximo
Discernimento
Paz interior
Busque e achareis! Evolua, cresça e 

trabalhe.
 Um Amigo.

(Mensagem Psicografada no C.E. 
‘‘Fé, Amor e Justiça’’ no dia 10/11/2018)

CRESÇA



Todos  sabemos  da  necessidade  de  
paz íntima  ‐  da paz que nos patrocine  

a segurança. Não desconhecemos que  
todos  respiramos  num oceano de  ondas  
mentais, com  o  impositivo  de ajustá‐las  
em benefício próprio.

Vasto mar de vibrações permutadas. 
Emitimos forças e recebemo‐las. O pensa-
mento  vive  na  base  desse  inevitável 
sistema  de  trocas.

Queiramos ou não, afetamos os outros e 
os  outros nos afetam, pelo mecanismo das 
idéias criadas por nós mesmos. Daí o  impe-
rativo  de compreensão, simpatia, aprova-
ção e apoio de que todos carecemos, para 
que a tranqüilidade nos sustente o equilí-
brio a fim de que possamos viver proveito-
samente.

Instado por amigos, presentemente domi-
ciliados na  Terra, a escrever  sobre  o  
melhor  processo de angariar vibrações  
favoráveis, de modo a que se  lhes facilite a  
caminhada nas  vias da reencarnação, 
André Luiz nos oferece este livro.

Fruto  das  observações  de  um  compa-
nheiro  desencarnado, hoje cultor da medi-
cina do espírito, encontramos neste volume 
abençoada série de respostas a perguntas 
inarticuladas de quantos estagiam no inter-
nato da experiência física, indicando rumo  
certo na viagem do cotidiano. Livro compa-

rável a precioso formulário de receitas  
preventivas  na  garantia  da saúde interior. 
Ensaio de imunologia da alma. Vacinação 
espiritual contra a queda nos complexos de 
culpa, dos quais nunca se sabe com que 
espécie de angústia, desequilíbrio, doença 
ou depressão se vai sair.

Como  atravessar  as  estradas  do mun-
do, começando  da  própria casa, até  as 
eminências das nossas relações uns  com os 
outros, nas quais somos naturalmente indu-
zidos às mais profundas observações para 
assumir atitudes certas? Como adquirir a 
paz necessária, a fim de vivermos servindo 
à utilidade e rendendo o bem, no bem de 
todos? 

André Luiz recordou, com muita propri-
edade, as leis do trânsito que asseguram  a  
ordem  e  a  tranqüilidade  nas rodovias  do 
mundo, se devidamente respeitadas, e  
intitulou este  livro  com  a  expressiva  
legenda "SINAL VERDE". E lendo‐lhes  
as páginas edificantes ser‐nos‐á fácil anotar  
que  em cada  capítulo  encontramos  sinais  
de  luz, descortinando‐nos caminho  claro, 
como  a  dizer‐nos que se  atacamos  o 
princípio do bem ao próximo  tanto  quanto  
desejamos  o  bem  para  nós  mesmos, 
podemos livremente seguir adiante, guian-
do o carro da nossa vida para os domínios 
da elevação e  do progresso, em paz com  os  
outros  e  com  paz em nós próprios pela 

força inconspurcável da 
consciência tranqüila.

Emmanuel (Ube-
raba, 4 de agosto de 1971)

Saudações
Toda saudação deve 

basear‐se em pensamentos de paz e alegria.
Pense  no seu  contentamento quando  

alguém  lhe  endereçar  palavras  de afeto e 
simpatia, e faça o mesmo para com os 
outros. 

Mobilize o capital do sorriso e observará 
que semelhante investimento lhe trará 
precioso rendimento de colaboração e 
felicidade.

Uma frase de bondade e  compreensão 
opera prodígios na  construção do êxito. 

Auxilie aos familiares com a sua palavra 
de entendimento e esperança.

Se  você tem qualquer mágoa remanes-
cendo da  véspera, comece o dia, à maneira 
do Sol: ‐ aquecendo a sombra e brilhando 
de novo.
 André Luiz

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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SINAL VERDE
SINAL VERDE

eproduzimos conforme o Salut de RNova Orléans, a declaração de 
princípios aprovada na quinta 

convenção nacional, ou assembléia dos 
delegados dos espíritas das diversas partes 
dos Estados Unidos. A comparação das 
crenças sobre essas matérias, entre o que se 
chama a escola americana e a escola euro-
péia, é algo de grande importância, como 
cada um poderá convencer-se.

Declaração de princípios

O espiritualismo nos ensina:

1. – Que o homem tem uma natureza 
espiritual, tanto quanto uma natureza cor-
poral; ou, antes, que o homem verdadeiro é 
um Espírito, tendo uma forma orgânica, 
composta de materiais sublimados, que 
representa uma estrutura correspondente à 
do corpo material.

2. – Que o homem, como Espírito, é 
imortal. Tendo reconhecido que sobrevive a 
essa mudança chamada morte, pode-se 
racionalmente supor que sobreviva a todas 
as vicissitudes futuras.

3. – Que há um mundo ou estado espiritu-
al, com suas realidades substanciais, tanto 
objetivas quanto subjetivas.

4. – Que o processo da morte física não 
transforma, de nenhum modo essencial, a 
constituição mental ou o caráter moral 
daquele que a experimenta, pois se assim 
não fosse, sua identidade seria destruída.

5. – Que a felicidade ou a infelicidade, 
tanto no estado espiritual quanto neste, não 
depende de um decreto arbitrário ou de uma 
lei especial, mas, antes, do caráter, das 
aspirações e do grau de harmonia ou con-

formidade do indivíduo com a lei divina e 
universal.

6. – Segue-se que a experiência e os 
conhecimentos adquiridos desde esta vida 
se tornam as bases sobre as quais começa a 
vida nova.

7. – Visto como o crescimento, sob certos 
aspectos, é a lei do ser humano na vida 
presente, e considerando que aquilo que se 
chama a morte não é, na realidade, senão o 
nascimento para uma outra condição de 
existência, que conserva todas as vantagens 
ganhas na experiência desta vida, daí se 
pode inferir que o crescimento, o desenvol-
vimento, a expansão ou a progressão são o 
destino infinito do espírito humano.

8. – Que o mundo espiritual não está 
afastado de nós, mas está perto, rodeia-nos 
ou está entremeado ao nosso presente esta-
do de existência e, conseqüentemente, 
estamos constantemente sob a vigilância 
dos seres espirituais.

9. – Que, desde que os indivíduos passam 
constantemente da vida terrestre à vida 
espiritual, em todos os graus de desenvolvi-
mento intelectual e moral, o estado espiritu-
al compreende todos os graus de caracteres, 
do mais baixo ao mais elevado.

10. – Que, desde que o céu e o inferno, ou 
a felicidade e a infelicidade, dependem 
antes dos sentimentos íntimos que das 
circunstâncias exteriores, há tantas grada-
ções para cada um quantas as nuances de 
caracteres, gravitando cada indivíduo em 
seu próprio lugar, por uma lei natural de 
afinidade. Pode-se dividi-los em sete graus 
gerais ou esferas; mas estas devem compre-
ender as variedades indefinidas, ou uma 
“infinidade de moradas”, correspondentes 

aos caracteres diversos dos indivíduos, 
desfrutando cada ser de tanta felicidade 
quanto lhe permite o seu caráter.

11. – Que as comunicações do mundo 
dos Espíritos, quer sejam recebidas por 
impressão mental, por inspiração ou por 
qualquer outra maneira, não são, necessari-
amente, verdades infalíveis, mas, ao con-
trário, se ressentem inevitavelmente das 
imperfeições da inteligência das quais 
emanam e das vias pelas quais chegam; e 
que, além disso, são susceptíveis de receber 
uma falsa interpretação daqueles a quem 
são dirigidas.

12. – Segue-se que nenhuma comunica-
ção inspirada, no tempo presente ou no 
passado (sejam quais forem as pretensões 
que possam, ou tenham podido ser apresen-
tadas quanto à fonte),tem uma autoridade 
mais ampla que a de representar a verdade à 
consciência individual, sendo esta última o 
padrão final a que se devem referir, para o 
julgamento de todos os ensinamentos inspi-
rados ou espirituais.

13. – Que a inspiração, ou a influência 
das idéias e das sugestões, vindas do mundo 
espiritual, não é um milagre dos tempos 
passados, mas um fato perpétuo, o método 
constante da economia divina para a eleva-
ção da raça humana.

14. – Que todos os seres angélicos ou 
demoníacos que se manifestaram ou que se 
intrometeram nos negócios dos homens no 
passado, eram simplesmente Espíritos 
humanos desencarnados, em diversos graus 
de progressão.

(Continua na próxima página)

PROFISSÃO DE FÉ AMERICANA
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DEVERAS 
SÃO PAULO

I
São Paulo Terra querida,

Amada de todos os brasileiros,
No enfoque de tuas lidas,

Abraçastes também!
Milhares de estrangeiros!

II
Todos que Te procuram,

Na mira do pão,
Tu dás o Teu abraço,
E nunca deixastes!
Ninguém na mão.

III
São Paulo Terra querida,

Dos encantadores arranha-céus,
Todos que a Ti chegaram,
Com desesperos da vida,

Tu os cobristes, em seguida!
Com seus amorosos véus!

IV
São Paulo em Teus chãos,

Muito tempo eu vivi,
Hoje aposentado,

Voltei pro meu rincão,
Mas nunca de Ti,

Alguma vez esqueci!

V
São Paulo, um dia ,

Pra bem longe,
Terei que partir,

Mas de onde eu estiver,
Farei tudo que eu puder!

Para o seu abraço!
Novamente sentir!   

(Poesia em homenagem à cidade de 
São Paulo, por mais um aniversário 

que se transcorrerá no dia 25 de 
janeiro próximo.)

               JOSÉ BASTOS

POESIA

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

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/WhatsApp  

(14) 3522 3877

15. – Que todos os milagres autênticos 
(assim chamados) dos tempos passados, 
tais como a ressurreição dos que estavam 
mortos em aparência, a cura das molésti-
as pela imposição das mãos, ou outros 
meios igualmente simples, o contato 
inofensivo com venenos, o movimento 
de objetos materiais sem concurso visí-
vel, etc., etc., foram produzidos em har-
monia com as leis universais e, por con-
seguinte, podem repetir-se em todos os 
tempos, sob condições favoráveis.

16. – Que as causas de todo fenômeno 
– as fontes da vida, da inteligência e do 
amor – devem ser pesquisadas no domí-
nio interior e espiritual, e não no domínio 
exterior e material.

17. – Que o encadeamento das causas 
tende inevitavelmente a remontar e a 
avançar para um Espírito infinito, que 
não só é um princípio formador (a sabe-
doria), mas uma fonte de afeição (o amor) 
– assim sustentando a dupla relação do 
parentesco, do pai e da mãe, de todas as 
inteligências finitas que, não obstante, 
são unidas por laços filiais.

18. – Que o homem, na condição de 
filho desse pai infinito, é sua mais alta 
representação nesta esfera de seres, 
sendo o homem perfeito a mais completa 
personificação da “plenitude do Pai” que 
podemos contemplar, e que cada homem, 
em virtude desse parentesco, é, ou tem 
em seus refolhos íntimos, um germe de 
divindade, uma porção incorruptível da 
essência divina, que o leva constante-
mente ao bem, e que, com o tempo, domi-
nará todas as imperfeições inerentes à 
condição rudimentar ou terrestre, e triun-

fará sobre todo o mal.
19. – Que o mal é a falta mais ou 

menos grande da harmonia com esse 
princípio íntimo ou divino; e, contudo, 
quer o princípio se chame Cristianismo, 
Espiritualismo, Religião, Filosofia; quer 
se reconheça o “Espírito Santo”, a Bíblia 
ou a inspiração espiritual e celeste, tudo 
quanto ajuda o homem a submeter à sua 
natureza interna o que em si há de mais 
exterior, e a torná-lo harmonioso com ela, 
é um meio de triunfar sobre o mal.

Eis, pois, a base da crença dos espíri-
tas americanos. Se não é a da totalidade, 
ao menos é a da maioria. Essa crença não 
é mais o resultado de um sistema precon-
cebido nesse país, do que o Espiritismo 
na Europa. Ninguém a imaginou; viu-se, 
observou-se e tiraram-se conclusões. Lá, 
como aqui, não se partiu da hipótese dos 
Espíritos para explicar os fenômenos; 
mas dos fenômenos, como efeito, che-
gou-se aos Espíritos como causa, pela 
observação. Eis uma circunstância capi-
tal, que os detratores se obstinam em não 
levar em conta. Porque trazem consigo, 
com o pensamento, o desejo mesmo de 
não encontrar os Espíritos, imaginam que 
os espíritas deveriam ter tomado seu 
ponto de partida na idéia preconcebida 
dos Espíritos, e que a imaginação os faz 
ver em todo lugar. Como é, então, que 
tantas pessoas que neles não acreditavam 
se renderam à evidência? Há milhares de 
exemplos, na América como aqui. Mui-
tos, ao contrário, passaram pela hipótese 
que o Sr. Chevillard julga ter inventado, e 
a ela não renunciaram senão depois de 
haverem reconhecido a sua impotência 
para tudo explicar. Ainda uma vez, não se 
chegou à afirmação dos Espíritos senão 
depois de haver experimentado todas as 
outras soluções.

Já foi possível notar as relações e as 
diferenças existentes entre as duas esco-
las, e para os que não se contentam com 
palavras vãs, mas vão ao fundo das idéi-
as, a diferença se reduz a bem pouca 
coisa. Não se tendo copiado estas duas 
escolas, tal coincidência é um fato deve-
ras notável. Assim, eis milhões de pesso-
as nos dois lados do Atlântico que obser-
vam um fenômeno e chegam ao mesmo 
resultado. É verdade que o Sr. Chevillard 
ainda não tinha passado por lá para apor o 
seu veto e dizer àqueles milhões de indi-
víduos, entre os quais há bom número 
que não passa por tolos: “Enganastes-
vos; só eu possuo a chave desses estra-
nhos fenômenos e vou dar ao mundo a 
sua solução definitiva.”

(Trecho do artigo publicado na Revis-
ta Espírita de Allan kardec 
de abril de 1869)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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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 

Amigos, tomo a liberdade de vos falar 
sobre mudanças radicais que deverão 

ser feitas por cada um dos integrantes dos 
trabalhos de cura e assistência espiritual, 
porque de nada valerá se continuarem 
refratários às verdadeiras mudanças 
interiores, que somente dependerá de cada 
um. Propor-se a “tentar” seria o primeiro 
passo, auto analisando-se para identificar 
as dificuldades de mudar, e em seguida 
fazer diferente nas atitudes e pensamentos, 
e o realizar será a consequência. 

Vamos deixar de olhar o vizinho, 
amigos, entes queridos e familiares, e 
realizar a vossa parte com esta nova 
consciência. Entendam que não serão a 
solução dos problemas das pessoas que se 
achegam em busca de ajuda e sim direcio-
nadores para o novo despertar, onde a 
transformação dependerá de cada um. 

Sabemos das dificuldades que enfren-
tam nos dias atuais, por isto os convidamos 
a atentarem aos detalhes e não na obra que 
realizam,  necessitamos é bem verdade da 
vossa colaboração e empenho para o 
trabalho que abraçamos, mas quando a 
intenção interior continuar a ser a de servir 
sem nada em troca, palmilharemos 
caminhos mais suaves e com maior 
entendimento conquistaremos graus nos 
degraus evolutivos. 

Considero cada de vocês como 
parceiros de uma grande equipe onde 
muito se realiza longe das vistas entorpeci-
das dos encarnados, mas com a clarividên-
cia da espiritualidade maior. A participa-
ção desta equipe está fazendo a diferença 
em todos os sentidos, porque ao não 
cronometrarem o seu tempo de doação, 
integram com seriedade e dedicação, 
fazendo realizar e acontecer os desígnios 
maiores, auxiliando, amparando e 
despertando pessoas dispostas a mudan-
ças. 

É bem verdade que não se conseguirá 
amenizar o sofrimento das pessoas 
tirando-lhes as dores, mas esclarecendo e 
dando um novo sentido de vida para cada 
um.  

O karma muitas vezes doloroso, é a 
única maneira encontrada para saírem da 
cristalização do passado e passarem a viver 
o presente. 

Para o próximo ano, teremos etapas que 
exigirão o esforço individual, para a vossa 
transformação interior, lutem, apoiem-se 
uns aos outros e de mãos dadas alcançare-
mos os picos mais altos e íngremes do 
nosso aprendizado. 

Contem conosco em todas as horas de 
desânimo e desmotivação.

Hanz (vosso amigo de 
ontem, hoje e sempre) 

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)

TRANSPOSIÇÃO DE TEMPO

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com

CASA DOS ESPÍRITAS: Nas sextas 
feiras às 20h e nos domingos às 9h, 
transmite palestras ao vivo em seu canal 
no youtube: Acesse: https://www.you 
tube.com/casadosespiritas?gl=BR

***
Reinaldo T. Jr - Inibmort:
https://www.youtube.com/channel/UCf
ACRzU4kid4OVrwOgbmYJQ?view_as
=subscriber

***
C.E. ‘‘Fé Amor e Justiça’’:
https://www.youtube.com/channel/UCY
elzy2bzH7VbX1-Owa0MYg

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

***
Companheiros da Luz de Birigui: 
https://www.facebook.com/companheir
osdaluz

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435

SE FOR  COMPRAR
ONLINE - COMPRE

COMIGO!

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

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 09/03 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 16/03 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 23/03 - Edgar Feres Filho
DIA 30/03 - Som & Imagem
DIA 06/04 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

Ocorra o que ocorrer... 
... Não desista de amar e viver! 

Perante os embates... 
Nas crises do caminho... 

Nas horas de dor... 
Recomeça! 

Usa tua fé para reiniciar a jornada. 
Disse Jesus: 

"Por se multiplicar a iniquidade, o amor 
de muitos esfriará." 

Mas também asseverou o Cristo: 
"Aquele que perseverar até o fim, será 

salvo." 
Não desiste. 

Persiste no bem. 
A maior conquista do homem feliz é 

sobrepujar as derrotas. 
É descobrir a força de Vida que há em 

ti, fazendo-te, como o Cristo, ressurgir a 
cada amanhecer!

Diogo Cáceres

Assistam as lives 
do Diogo nesse 

endereço: 
https://www.faceboo

k.com/diogo.
caceres

PERSISTE NO BEM

Coloque um sorriso no seu rosto
Sinta a luz em seu coração

O “muito” em sua vida é pouco
Muna-se de coragem meu irmão

Os planos são os mesmos de sempre
Dia a dia, mais ação, maior prazer

Execute o que traz na mente
Mostre ao mundo o que podes fazer

Realizações da mais alta ordem
Tu tendes a conceber amigo

Não é um privilégio, nem mesmo sorte
É aquela chama que trazes contigo

Fogo esse que arde em teu peito
Que transforma trevas em luz

Amparado pela mão querida de Deus
Guiado pelo evangelho de Jesus

(Poesia recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor e 
Justiça no dia 09/02/2019)

SINTA A LUZ

O CENTRO ESPÍRITA ‘‘FÉ, 
AMOR E JUSTIÇA’’ 

VOLTOU COM SEUS 
TRABALHOS DO 

EVANGELHO - COM 
PALESTRAS, PASSES, 

ÁGUA FLUÍDA 
E UM NOVO DIA DA 

SEMANA - TODAS AS 
QUINTAS-FEIRAS

AGUARDAMOS SUA 
PRESENÇA!!!
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