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Eu gosto assim! Quando meu espaço 
fica pequenino, pois sei que o nosso 
jornal está mais que repleto de lindas 

mensagens.
São tantas informações que o nosso 

coração fica ardente, esperançoso  de um 
futuro promissor.

Estamos vivendo dias tribulosos, com 
pandemias, guerras, desastres naturais... 
Contudo os espíritos amigos já vinham nos 
preparando há algum tempo através de 
mensagens psicografadas.

Toda mudança é precedida pelo caos, é 
só pensar em uma reforma, na sujeira, na 
bagunça, entretanto depois de pronto, 
instaura-se a paz e a beleza.

Não vai ser diferente com o nosso orbe. 
Precisamos ser fortes e auxiliar nossos 
irmãos maiores nessa transição. 

Fazer a caridade, ajudar os mais 
necessitados, também é de extrema 
importância, continuar crescendo moral-
mente, mas não deixar o aprendizado de 
lado.

Pode ser que nessa encarnação ainda 
não consigamos presenciar a total reestru-
turação, contudo, dia virá que nosso planeta 
deixará as dores de lado e 
passará a ser um lugar de 
regeneração.

Beijos no coração!

Inibmort

MUDANÇAS

Você já reparou como é difícil, 
algumas vezes, ter respostas para 
algumas dúvidas do dia a dia? Ter 

respostas para essas perguntas que nos 
surgem quando estamos na fila do super-
mercado, ou escovando os dentes ou 
parados no sinaleiro, dentro da condução?

Você já não teve dessas perguntas que, 
um dia, sem pedir licença, entram em nossa 
mente e ficam rodando, rodando, até que 
desistimos delas, ou as guardamos no 
fundo, bem no fundo do baú de nossa 
mente?

Quem de nós já não se perguntou por que 
nascemos em situações tão diferentes? E 
quanto às nossas capacidades, será que 
Deus nos criou assim tão diferentes uns dos 
outros?

E por que Ele permite haver uns na Terra 
com tanto e outros com tão pouco? Ou 
ainda, por que pessoas boas sofrem, passam 
por provas, por dificuldades, dores?

Se Deus é soberanamente bom e justo, se 
Deus é, na profunda síntese do Evangelista, 
amor, qual a razão disso tudo? Qual o 
sentido de todas essas coisas, aparentemen-
te tão incoerentes?

Na verdade, quando essas perguntas nos 
surgem, é nossa intimidade buscando 
respostas para o sentido da vida.

São perguntas que a Filosofia vem se 

fazendo, desde há muito, e que refletem o 
anseio que cada um de nós traz na intimida-
de: Afinal, qual o sentido da vida? Por que 
estamos aqui?

Deus, ao nos matricular na escola da 
vida, deseja de nós que o aprendizado 
aconteça. Como todo pai, ao matricular seu 
filho na escola, Ele espera que aprendamos 
a lição.

Nos bancos escolares, nos matriculamos 
para aprender a escrever, a manipular os 
números, a entender um pouco as leis da 
Física, da Química e de tantas outras 
ciências. E na escola da vida, o que temos 
que aprender?

Jesus, no Seu profundo entendimento 
das Leis de Deus, foi firme ao nos ensinar 
que o maior mandamento da Lei do Pai é o 
do amor.

Assim, podemos entender que, quando 
matriculados na escola da vida, na escola 
que Deus nos oferece, Ele espera de nós 
essa única lição: aprender a amar.

Dessa forma, todas as oportunidades 
que a vida nos oferece, são oportunidades 
para aprendermos a amar. Seja na situação 
financeira difícil, ou no físico comprometi-
do, estão aí, para nós, as melhores lições 
para amar.

A doença que nos surge, de maneira 
inesperada, é o convite à resignação e fé. O 

chefe difícil, intempestuoso, nos convida à 
compreensão.

O filho exigente é a oportunidade da 
paciência e do desvelo. O marido tirano, a 
esposa intransigente são os portadores do 
convite à humildade e compreensão.

A cada esquina, o que a vida nos oferece, 
seja da forma como ela nos oferece, sempre 
traz consigo oportunidade bendita do 
aprender a amar. Você já reparou nisso?

E o aprender a amar se faz no exercício 
diário desse sentimento, desdobrado nos 
inúmeros matizes que ele guarda em si, nas 
mais variadas virtudes que ele permite ser 
vivido.

Seja onde a vida nos colocar: no corpo 
doente, no lar carente, na família difícil, ali 
estará nossa melhor lição para amar.

Tenha sempre em mente que o maior 
sentido da vida é conseguir perceber e 
entender que ela guarda, em cada oportuni-
dade, em cada desafio que nos oferece, 
bendita lição para aprender a conjugar o 
verbo amar.

Redação do Momento 
Espírita.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

O SENTIDO DA VIDA 

Anteriormente dispunhamos de 
gatilhos para o despertar evolutivo, 
nos dando possibilidades de novos 

aprendizados e crescimento, porém, na 
atualidade as regras se modificaram e a 
transição do tempo/espaço mais célere, 
trazendo aos encarnados situações novas, 
com conflitos, ansiedade tensão emocio-
nal, insegurança e sobretudo medo do que 
está por vir e asseguro-vos que apesar do 
novo estar trazendo situações novas, como 
o despertar da consciência, e o de “porque” 
estamos vivendo este momento tão 
importante para a humanidade. 

O alinhamento dos planetas com os 
domínios de Gaya trazem também algumas 
novidades cíclicas nas estações do ano, e 
com o fluxo e refluxo das marés.
Apesar de todos  os “porques”, tudo segue 
de acordo com a programação divina e de 
seres estelares, para o salto quântico 
dimensional. Poderão observar que todas 
catástrofes como terremotos, maremotos, 
deslizamentos e enchentes, além dos 
acidentes aéreos são mecanismos aciona-
dos para o expurgo do planeta, retirando 
compulsoriamente todos os que passam a 
não se enquadrarem nos novos moldes 
planetários.

Sigam confiantes, buscando novas 
respostas para ampliar o vosso conheci-
mento, para terem um novo alicerce para o 
futuro imediato. Busquem fazer a vossa 
parte quando pessoas se achegarem em 
busca de ajuda, auxílio espiritual e 
emocional. A vivência de cada um dará a 
todos a resposta que tanto necessitam para 
o vosso despertar. Faça o simples mas de 

coração e realizarão verdadeiros milagres, 
guardando bônus para seu futuro através da 
gratidão dos assistidos e não deixem 
envaidecer-se pelo realizado, sabendo que 
tudo acontece com intercessão do Criador.

A simplicidade será sempre a alavanca 
propulsora em vossas vidas dando suporte 
para que não fraquejem e desistam dos 
objetivos maiores que trarão a vossa 
evolução como espiritos e a glória pelo 
realizado.

Vosso amigo do ontem, hoje e sempre.

Sitarda (17/03/2022) 

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)

NOVO CICLO – NOVA ERA

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



Aceite os parentes difíceis na base da 
generosidade e da compreensão, na 
certeza de que as Leis de Deus não 

nos enlaçam uns com os outros sem causa 
justa.

O parente‐problema é sempre um teste 
com que se nos examina a evolução espiri-
tual.

Muitas vezes a criatura complicada que 
se nos agrega à família, traz consigo as 
marcas de sofrimento ou deficiências que 
lhe foram impostas por nós mesmos em 
passadas reencarnações.

Não exija dos familiares diferentes de 
você um comportamento igual ao seu, 
porquanto cada um de nós se caracteriza 
pelas vantagens ou prejuízos que acumula-
mos na própria alma.

Não tente se descartar dos parentes 
difíceis com internações desnecessárias em 
casas de repouso, à custa de dinheiro, por-
que a desvinculação real virá nos processos 

da natureza, quando você houver alcançado 
a quitação dos próprios débitos ante a Vida 
Maior.

Nas provações e conflitos do lar terres-
tre, quase sempre, estamos pagando pelo 
sistema de prestações, certas dívidas con-
traídas por atacado.

AMBIENTE CASEIRO

A casa não é apenas um refúgio de 
madeira ou alvenaria, é o lar onde a 
união e o companheirismo se 

desenvolvem.
A paisagem social da Terra se transfor-

maria imediatamente para melhor se todos 
nós, quando na condição de espíritos encar-
nados, nos tratássemos, dentro de casa, pelo 
menos com a cortesia que dispensamos aos 
nossos amigos.

Respeite a higiene, mas não transfigure 
a limpeza em assunto de obsessão.

Enfeite o seu lar com os recursos da 

gentileza e do bom humor.
Colabore no trabalho 

caseiro, tanto quanto pos-
sível.

Sem organização de 
horário e previsão de 
tarefas, é impossível con-
servar a ordem e a tranqüilidade dentro de 
casa.

Recorde que você precisa tanto de seus 
parentes quanto seus parentes precisam de 
você.

Os pequeninos sacrifícios em família 
formam a base da felicida-
de no lar.
 André Luiz

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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SINAL VERDE
PARENTES DIFÍCEIS

É
 inegável que a internet proporciona 
inúmeras facilidades e benefícios a 
seus usuários. Da mesma forma, nota-

se que o acesso à rede mundial de computa-
dores acontece cada vez mais cedo. 

Contudo, nem sempre o acesso precoce 
é precedido do devido preparo da criança 
ou adolescente para utilização dessa pode-
rosa ferramenta, que dá acesso e expõe o 
usuário a um universo de conteúdos.

A americana GuardChild, empresa 
especializada em soluções para proteção 
digital que permitem aos pais garantir 
maior segurança a seus filhos, fez um 
levantamento de pesquisas de várias insti-
tuições que atuam com a infância e chegou 
a dados aterradores. Vejamos alguns deles:

86% das meninas realizaram bate-papos 
virtuais sem que seus pais soubessem e 
54% podiam conduzir a um relacionamento 
cibernético;

70% das crianças de 7 a 18 anos encon-
traram acidentalmente pornografia virtual, 
muitas vezes por meio de uma pesquisa na 
internet enquanto faziam o dever de casa;

70% das crianças sofrem cyber-
bullying (1), sendo que a maioria não conta 
aos pais;

69% dos adolescentes recebem regular-
mente comunicações on-line de estranhos e 
não contam aos responsáveis;

25% das crianças fingiram ser mais 
velhas para ter um perfil em redes sociais;

22% das meninas dizem que postaram 
fotos ou vídeos nuas ou seminuas on-line;

20% dos internautas adolescentes foram 
alvo de uma solicitação sexual indesejada;

17% dos pré-adolescentes pesquisados 
disseram que receberam mensagem com 
fotos ou palavras que os deixaram descon-
fortáveis - e só 7% dos pais sabiam disso.

Para se ter uma ideia de como esses 
perigos são reais e estão mais próximos do 
que imaginamos, a empresa relatou que, 
somente no mês de junho passado, seus 
aplicativos detectaram e alertaram os pais 
(que são seus clientes) sobre os seguintes 
perigos:

2.779.986 vezes sobre fotos impróprias;
1.820.592 vezes sobre linguagem ina-

propriada;
604.402 vezes sobre depressão ou ideias 

suicidas;
452.121 vezes sobre drogas;
398.344 vezes sobre cyber- buflying;
203.535 vezes sobre violência em geral;
 82.658 vezes sobre supostos predado-

res de menores.
Em relação a esses casos acima detecta-

dos, a boa notícia é que os pais souberam da 
ocorrência a tempo de tomar providências 
adequadas para proteger as crianças ou 
adolescentes.

No entanto, restam as perguntas: e quan-
to aos responsáveis que não sabem dos 
perigos virtuais que rondam a vida de seus 
filhos? Quais as consequências desse des-
conhecimento? Como fazer para evitar que 
os mais novos fiquem expostos?

Obviamente, proibição não é a saída. 

Mesmo porque é comum que crianças e 
adolescentes que não têm celular acessem a 
internet com dispositivo de outra pessoa.

A saída, como sempre, é a educação. E 
quanto antes melhor, afinal, são os próprios 
adultos que colocam o smartphone nas 
mãos dos menores - cada vez mais cedo, co-
mo já dissemos.

Seja para que eles se distraiam tenham 
tempo para fazer alguma tarefa, seja porque 
desejam que tenham acesso a algum tipo de 
conteúdo que acham importante - como 
uma música ou um desenho educativo.

Sendo assim, é preciso que os pais e 
responsáveis conversem com seus filhos 
sobre os perigos virtuais, que tenham regras 
claras para os acessos e que garantam que 
elas sejam obedecidas.

É essencial, também, que os filhos 
tenham liberdade para procurar os pais no 
caso de alguma ocorrência inadequada, tão 
logo ela ocorra. E que tenham consciência 
de que suas atitudes no mundo virtual tam-
bém geram consequências.

A internet faz parte de nosso cotidiano e, 
como tudo na vida, é o uso que fazemos 
dela que determinará se é algo ruim ou bom.

1. Bullying realizado por meio das 
tecnologias digitais. Pode ocorrer nas 
mídias sociais, plataformas de mensagens, 
plataformas de jogos e celulares. É o com-
portamento repetido, com intuito de assus-
tar, enfurecer ou envergonhar aqueles que 
são vítjmas Fonte: https://www.unicef. 
org/brazil/cyber-bullying-o-que-eh-como-

para-lo.

Martha Rio Guimarães 
(marthinharg@yahoo.com.br)
(Revista Internacional de Espiritis-

mo fev 2022)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

EDUCAÇÃO VIRTUAL JÁ!

https://www.unicef.org/brazil/cyber-b%5enJ%5ee%5eqmo%5ea-lo
https://www.unicef.org/brazil/cyber-b%5enJ%5ee%5eqmo%5ea-lo
https://www.unicef.org/brazil/cyber-b%5enJ%5ee%5eqmo%5ea-lo
https://www.unicef.org/brazil/cyber-b%5enJ%5ee%5eqmo%5ea-lo
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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

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

MULHERES
I

O universo inteiro vos confere.
Do amanhecer ao anoitecer.

Esses vossos eternos sentidos,
Que infelizmente os seres humanos.

Outrora ainda não haviam 
reconhecidos.

II
Ah! Como eles, os seres humanos.

Demoraram tanto tempo .
Com atitudes desmedidas.

Para enxergar os vossos valores.
Também os vossos talentos.

Tentavam e tentam sufocar, essa usina 
de Amor.

Em vossas almas instituídas.
III

O tempo vai o tempo vem,
Não será preciso ter olhos de águias.

Para perceber e sentir.
Os valores que todas têm.

IV
Façam paz ou façam guerras.

A humanidade  tem seus variados 
planos.

 Nenhuma verdade devemos omitir.
Se não fossem, os vossos  elos 

soberanos!
Nenhum ser humano na terra.

Conseguiria existir.

               JOSÉ BASTOS

POESIA

"O Sangue Derramado não provoca-
rá maior alarde sobre um fato que, 

se falso, deve desaparecer por si mesmo, 
e se verdadeiro, deve ocultar-se No 
Silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da 
vingança praticada, triste satisfação que, 
frequentemente, já nesta vida, deixa 
Causticantes Remorsos! E se for o 
ofendido quem sucumbe, onde está a 
Reparação?  Quando a Caridade for a 
regra de Conduta dos Homens, eles 
conformação os seus atos e as suas 
palavras a esta máxima: Não faças aos 
Outros o que não queres que os Outros te 
façam. Então, sim, desaparecerão todas 
as Causas de Discórdias, e com elas, as 
Causas dos Duelos e das Guerras, que são 
Duelos entre POVOS. 

FRANCISCO XAVIER
Bordeaux, 1861
O Evangelho Segundo o Espiritismo -

-  Cap. XII/A.Kardec

Colaboração: 
Cledson Falqueiro 
(Quetão)

AMAI OS INIMIGOS

Uma Nova Era esta 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 perceberão que 
a felicidade não mora longe, mas sem-
pre esteve no coração que semeia estre-

las no seu dia-a-dia!

Diogo Cáceres

Assistam as lives do 
Diogo nesse 

endereço: 
https://www.facebook. 

com/diogo.caceres

NOVA ERA

CHICO... LUZ IMORTAL!

Muitas pessoas, senão a maioria, 
são aprendizes. Entre nós, os 
espiritas, ou pelo menos grandes 

admiradores desta Doutrina edificante, nos 
surpreendemos com nossa limitação para o 
aprendizado. Ficar trinta minutos 
assistindo uma preleção é custoso, 
certamente em razão de nossa condição de 
principiantes no caminho para Jesus. 
Verdade, é que parece, que bichinhos 
invisíveis conseguem nos incomodar 
dificultando nossa harmonia.

Uma hora então!!! Já ouviram a 
expressão: “Nem coberto de ouro”, aqui é 
diferente: “Só mesmo coberto de luz”.

Pelas palavras do palestrante,  
Geraldinho Lemos Neto, mineiro de Belo 
Horizonte, soubemos que Chico Xavier 
quando reunia em sua última experiência 

física, cerca de vinte anos, em colóquio 
com o santo italiano, São Luís Gonzaga, 
que viria a ser um de seus guias espirituais, 
ouviu deste, para ser seu guia, as seguintes 
exigências: a – praticar a caridade enquanto 
vivesse; b – em todos trabalhos espiritas de 
que participasse, dedicasse uma hora ao 
atendimento das pessoas pobres.

Assim aconteceu, durante seus mais de 
setenta anos de trabalhos espiritas, em 
todos, fosse no centro onde labutava, fosse 
em outros, sempre dedicou uma hora antes 
do início, propriamente dito, para consolar 
pais, filhos e principalmente mães que 
haviam perdido seus filhos.

Isso, sem falar, em seu compromisso 
com Emmanuel quanto aos livros.

Lembremos, que no caminho para 
Jesus, todos os passos são importantes... os 
primeiros também.

Flávio Natal Pereira 
( c o l a b o r a d o r  d o  

CEIA – Centro Espirita 
Irmãos Aprendizes – 
Lins/SP) 

Imploramos e nascemos
Em um mundo de tentação
Nos esforçando e crescendo

Buscando a evolução

O sexo, as drogas, mentiras
O ódio, inveja, a ira

Obstáculos em nossa caminhada
Espíritos semeados na estrada

Não aponte seu dedo ao outro
Ninguém é responsável pelos seus atos

O arbítrio é livre para todos
Não se deixe levar por boatos

Abra os olhos e reflitas
Se tudo é tão difícil

Não há cruz mais pesada
Que no ombro possa ser sustentada

Mas se o escuro lhe tomar
Em oração procure a Luz
Faça sua mudança interna

Seguindo os exemplos de Jesus!

(Mensagem recebida no C.E. ‘‘Fé, Amor 
e Justiça no dia 22/09/2018)

O ARBÍTRIO É LIVRE

ANUNCIE 
AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONE

(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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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 

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

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

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!!!

Senhor!
Ante as ofensas que, porven-

tura, me firam, auxilia-me a 
lembrar quantas vezes já recebi 
o perdão alheio, diante de 
minhas próprias faltas.

Senhor!

Deixa-me perceber quanto 
tenho incomodado aos outros 
com os meus erros, para que os 
prováveis erros dos outros não 
me façam desanimar.

André Luiz

X A V I E R ,  F r a n c i s c o  
Cândido. Endereços de Paz.

ORAÇÃO DA ESTRADA

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS INTERMUNICIPALDE LINS - USE I. LINS
CICLO DE PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AOS 159 ANOS DO LANÇAMENTO DO LIVRO “O EVANGELHO SEGUNDO 

O ESPIRITISMO” (1863-2022) PARIS- FRANÇA “FÉ INABALÁVEL É SOMENTE AQUELA QUE PODE ENCARAR A 

RAZÃO, FACE A FACE, EM TODAS AS ÉPOCAS DA HUMANIDADE” ALLAN KARDEC.
TEMA DAS PALESTRAS SUGERIDO – CAPÍTULO 18 DO E.S.E. “MUITOS OS CHAMADOS E POUCOS OS ESCOLHIDOS” 

OU TEMA DE LIVRE ESCOLHA DO CENTRO.
INICIANDO SEMPRE AS 20 HORAS, COM EXCEÇÃO DO DIA 24/04/22 (DOMINGO)

QUE SERÁ AS 9 HORAS DA MANHÃ, NA CASA DOS ESPÍRITAS.

(Quinta-Feira)
DIA 07/04/2022–CENTRO ESPÍRITA 
“ALLAN KARDEC”
Rua Marechal Deodoro, 50. (Guaimbê)
Palestrante:-  DIOGO NASCIMENTO 
CÁCERES (Sabino) (14) 98151-6981

(Segunda-Feira)
DIA 11/04/2022–CENTRO ESPÍRITA 
“IRMÃOS APRENDIZES” (CEIA)
Rua Adelino Eça Bicho, 678 – Lins.
Palestrante:- GILBERTO RODRIGUES 
DA SILVA (Lins) (14) 99609-3319

(Terça-Feira)
DIA  12/04/2022 – ASSOCIAÇÃO 
ESPIRITA “JOANA D'ARC”
Rua  Tiete, nº 469 - Lins 
Palestrante:-  ADRIANA DE 
OLIVEIRA RODRIGUES (Lins) 
(14) 998393-3767

(Terça-Feira)
DIA 12/04/2022 – CENTRO ESPÍRITA 
“ESTUDANTES DA VERDADE”
Rua Manoel Adonias, 511.  Guarantã
Palestrante:-  JAMILY SOLER 
AGUIAR (Cafelândia) (14) 99608-5025.

(Sexta-Feira)
Dia  15/04/2022 – CENTRO ESPÍRITA 
“DR. ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES” 
Rua João Francisco Alves, 290, Pongaí
Palestrante:- MARCO ANTONIO 
ARRUDA. (Pongaí) (14) 99716-5959

(Segunda-Feira)
Dia 18/04/2022 – CENTRO ESPÍRITA 
“FÉ, AMOR E JUSTIÇA”
Rua Wenceslau Braz, 954 (Getulina)
Palestrante:-  EDGAR FERES FILHO.  
(Getulina) (14) 99868-5110.

	
(Terça-Feira)

Dia  19/04/2022 – GRUPO ESPÍRITA 
DE GUAIÇARA
CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUAIÇARA
Palestrante:- ELIDE CRAVEIRO 
SALVIO (Lins) 14) 99612-7649

(Quarta-Feira)
DIA  20/04/2022 - CENTRO ESPÍRITA 
“AMOR E CARIDADE”
Rua Jaguaribe, 72 - Cafelândia
Palestrante   LUIS OTÁVIO 
HENRIQUE  (Pongaí) (14) 99709-8276

(Domingo)
DIA 24/04/2022–   CASA DOS 
ESPÍRITAS
Rua Paulo Ap. Giraldi, 166 - Lins
Palestrante:- GUSTAVO CESAR 
GANDOLFI (Araraquara) 
(16) 98157-0932

(Quarta-Feira)
DIA 27/04/2022- INSTITUTO 
LINENSE DE DIVULGAÇÃO 
ESPÍRITA - ILDEB
Rua Promissão, 448.  B. Rebouças - Lins
Palestrante:- ALEXANDRE ANTONIO 
VICENTE (Lins) (14) 99725-3274
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