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Espıŕito:             Camilo

Assumindo a postura ora de moderno e amadurecido pensador, de psicólogo social e de 
sociólogo, ora de um pai e de experiente educador, eis o Benfeitor Camilo a nos trazer às 
re�lexões ângulos importantes sobre a nossa relação familiar. Nesta obra, Camilo tange 
com profundidade e simplicidade algumas das mais usuais situações-problema que 
eclodem no lar, que exigem sérias e delicadas considerações, tais como: o número de �ilhos, 
a educação escolar dos �ilhos, �ilhos homossexuais, o casal e sua sexualidade, as 
separações conjugais, dentre várias outras. EM MINHA FAMI�LIA, O MUNDO E EU, 
acharemos um surpreendente e bonito presente do Mundo Superior, que o Benfeitor 
converte em páginas de lucidez e beleza, para que tenhamos um apoio a mais no trato dos 
variados desa�ios da nossa famıĺia humana.

Livraria YAP :    Consultar disponibilidade e desconto

Tamanho:          16,00 x 23,00 cm 

Médium:           Raul Teixeira

Páginas:             260 

FAMÍLIA

LIVROS INDICADOS:  Minha família, o mundo e eu 

DICIONÁRIO ESPÍRITA

No templo doméstico,  

e x e m p l i � i c a r  o s 

princı́pios que esposa, 

c o m  s i n c e r i d a d e  e 

�irmeza, uniformizando o próprio procedimento, dentro e 

fora dele;

Fé espıŕita no clima da famıĺia, fonte do Espiritismo no 

campo social;

Ao menos uma vez por semana, formar o culto do 

Evangelho no lar estudando a verdade e irradiando o bem, 

através de preces e comentários em torno da experiência 

diária à luz dos postulados espıŕitas. Quem cultiva o 

Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do 

Cristo;

Os pais fornecem o invólucro corpóreo de seu �ilho, 

mas não seu Espıŕito. Estes têm a tarefa de auxiliar no  

desenvolvimento moral e intelectual do �ilho, para fazê-lo 

evoluir. Em primeiro lugar, as pessoas precisam ser úteis 

em seus lares para, após isso, auxiliarem o mundo, 

conforme a vontade do Pai, de acordo com Emmanuel. Os 

estabelecimentos de 

ensino do mundo podem 

instruir e fazer o cidadão, 

mas só o instituto da 

famıĺia pode educar pela 

fonte de renovação do 

Eva n g e l h o ,  e  u m  s ó 

modelo de mestre, que é 

a personalidade excelsa 

do Cristo. 

Para	o	êxito	na	missão	

em	família

mundo dos Espı́ritos, sendo duradouras as afeições 

espirituais. 

Fonte: Livreto da Feb: O Melhor é Viver em Família

Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-

se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si 

mesmo perante os outros; 

Missão	dos	pais

1. Grupo Familiar

2. Valores Éticos

1. Grupo de espıŕitos que necessitam reencarnar juntos a �im de 
poderem resgatar débitos e/ou auxiliar o progresso uns dos 
outros.

Fontes:

2. Valores que fazem o ser humano se tornar um homem de bem. 
Valores nobres como fraternidade, solidariedade, amor, perdão, 
indulgência, a humildade.

http://nossolar.org.br/site/cultura-espirita/tipos-de-familias-e-espiritismo/ 
http://doutrinaespiritananet.blogspot.com/2011/02/valores-morais.html

98 3248 7700 | www.setecores.com.br
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Oportunidade de aprendizado e prática das Leis Divinas. 

Esse é o principal propósito da famıĺia, segundo a 
visão espıŕita, em que ocorrem reencontros de 
Espı́ritos amigos de outras encarnações, assim 

também como de desafetos de vidas passadas para o 
reajuste necessário. Assim explica o livreto da Federação 
Espıŕita Brasileira, O Melhor é Viver em Famıĺia: Aperte 
mais esse Laço laços. 

Emmanuel a�irmava: “De todos os institutos sociais 
existentes na Terra, a famıĺia é o mais importante, do 
ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida”. Os 
l a ç o s  s o c i a i s  s ã o 
necessários ao progresso 
e os de famı́ l ia  mais 
apertados tornam os 
primeiros, sendo uma Lei 
da Natureza, por meio da 
qual quis Deus que os 
homens aprendessem a 
ser irmãos, de acordo 
com o que está contido na 
questão 774 de O Livro 
d o s  E s p ı́ r i t o s  ( L E ) . 
Reinaria o egoı́smo se 
esses vıńculos familiares 
f o s s e m  a f r o u x a d o s 
(questão 775, LE).

Afeições	espirituais	e	carnais

No espaço, ao regressarem à erraticidade, os Espıŕitos 
também formam grupos ou famıĺias entrelaçados pela 
afeição e pela semelhança das inclinações. Em dadas 
encarnações, apenas momentaneamente se separam e 
ainda sim podem estar unidos pelo pensamento: os que 
estão livres cuidam daqueles que estão em cativeiro e os 
mais evoluı́dos somam esforços para fazerem os 
retardatários evoluıŕem.

Os seres que neste mundo se unem por afeições de 
natureza  carnal não acham razões para se procurarem no 

Os laços de famıĺia �icam ainda mais fortalecidos com a 
reencarnação em que, muitas vezes, uns seguem a outros, 
�icando na mesma famıĺia, ou num mesmo convıv́io com o 
propósito de ajudarem-se mutuamente. 

Assista-nos em nosso canal 
Centro Espírita Yvonne do Amaral Pereira

do YouTube e Inscreva-se.

Titular:	
Centro Espıŕita Yvonne do Amaral Pereira

Caixa Econômica, Agência 1739
Operação 003	(pessoa jurıd́ica) 

C/C n° 3613-2
CNPJ n°	05.313.893/0001-49



ATIVIDADE: JANEIRO/2020 ESTUDOS OFERECIDOS ESPECIAL DO MÊS: Família

AGENDA FEMAR: JANEIRO/2020

25 E 26 - Formação de Evangelizadores em Buriti Bravo.

01 a 31 - Campanha de incentivo ao estudo da Doutrina 
Espıŕita -  ciclo de palestras nas Casas Espıŕitas;

18 e 19 - Encontro ‘’Mediunidade e Famıĺia e Encontro de 
Evangelizadores Espıŕitas AIJ 2020;

Fonte: Hu Rivas, Luis. Reencarnação Fácil. Boa Nova Editora.

Existem pessoas que sentem desgosto imediato por 
outras. Isso acontece porque são Espıŕitos antipáticos que 
se advinham e reconhecem, mesmo sem se falarem.

Os Espıŕitos reencarnam em famıĺia para contribuir 
com o progresso uns dos outros. Muitos Espıŕ itos 
aproximam-se por a�inidades e reencarnam 

juntos. Os guias espirituais fazem reencarnar adversários 
do passado, na mesma famıĺia, para aprender a amar-se e 
a perdoar-se. Por isso, nem sempre a nossa famıĺia fıśica é 
a nossa famıĺia espiritual. A� s vezes, reencarnamos em 
famıĺias diferentes, com outras a�inidades e gostos e isso 
pode acontecer para aprender com seus valores, ou para 
ensinar-lhes os nossos.

Os corpos em que os Espıŕitos reencarnam não têm 
vıńculo com os corpos de suas reencarnações anteriores, 
nem com a sua evolução moral. Mas o Espıŕito pode 
imprimir no rosto seu semblante, pelo que é verdadeiro 
dizer-se que os olhos são o espelho da alma.

O semblante do indivıd́uo lhe re�lete de modo particular 
a alma. Assim, almas boas em corpos feios, têm algo que 
agrada, já em seres perversos com corpos belos, podem 
inspirar até repulsão.

Existem Espıŕitos menos adiantados que reencarnam 
em famıĺias espiritualmente diferentes, com pais bons e 
virtuosos. Os guias espirituais fazem isso acontecer na 
esperança de que seus conselhos os encaminhem por 
melhor senda.

Irmãos	Gêmeos

A semelhança de caráter que muitas vezes existe entre 
dois irmãos gêmeos é consequência de serem Espıŕitos 
simpáticos; que se aproximaram por analogia de 
sentimentos e sentem-se felizes por estarem juntos.

Não. O que existe são seres que se conheceram em 
outras vidas, e planejam reencontra-se novamente. 
Podem sentir-se atraı́dos; unir-se e aproximar-se ao 
acaso ou pela atração, buscar reciprocamente na 
multidão.

Por	que	existem	as	“ovelhas	negras?”

Antipatia

Existe	a	alma	gêmea?
Ouça todos os sábados, às 17 horas, na rádio Ilha do 
Amor FM (106,3), "O que é espiritismo", um programa 
que consola, esclarece e educa.

http://ilhafm106slz.com.br ou http://I.radios.com.br/ 
Ouça também pelos sites:

siga-nos: @programaoqueeoepiritismo

 RÁDIO ILHA DO AMOR
106,3 FM.

O QUE É O
ESPIRITISMO

PROGRAMA DE RÁDIO

PALESTRAS: JANEIRO/2020

01/01	A	JORNADA	PACIFICADORA	DE	GANDHI

08/01	CARIDADE

15/01	PERDÃO	PARA	SEMPRE

22/01	PAZ	E	PLENITUDE	DO	SER

29/01	O	ÓBULO	DA	VIÚVA

Jorge	Leão	(Centro	de	Vivência	Espírita)
		

Roberto	Barbosa	(Instituto	Adolph	Fritz	–	Fortaleza/CE)

Renato	Minoto	(C.	E.	Francisco	de	Assis)

Lucas	Rezende	(S.	E.	Fraternidade)

Cintia	Grilo	(C.	E.	Yvonne	A.	Pereira)

04/01	A	FAMÍLIA,	EDUCANDÁRIO	DE	AMOR

11/01	O	AMOR	COBRIRÁ	UMA	MULTIDÃO	DE	PECADOS
	

18/01	PODEMOS	FAZER	MUITO	MAIS

25/01	AMAI	OS	VOSSOS	INIMIGOS

Rozalina	Augusta	de	Azevedo	(S.	E.	Ismael)

Isabela	Martins	(C.	E.	Caminho,	Verdade	e	Vida)

Fernando	Noto	(C.	E.	Casa	do	Cristo)

12/jan

04/jan

12/jan

10/jan

11/jan

18/jan
24/jan

quintas

sábados

09h30

10h00

16h00

19h00

09h00

08h30

19h00

19h30

17h00

Casa do Cristo

GAICA - Maternidade Marly Sarney

Sopão da Tia Yvonne

Dia da Barba - Asilo M.S. Francisco

Visita - Hospital Aquiles Lisboa

Projeto Mães de Luz

Sopão da Tia Yvonne

Projeto Lavando Almas

Evangelho no Lar

Fernando Noto

Fernanda Coelho

Sebastião Serrão

Silvia Reis

Rodolfo Souza

Isabela Mendonça

Sıĺvia Reis

Luciana Ferreira

Telma Weba

(98) 99973-2733

(98) 99135-7802

(98) 99197-2838

(98) 98150-5074

(98) 98408-4221

(98) 98123-8529

(98) 99197-2838

(98) 98116-7624

(98) 98114-9370

05/jan

11/jan
19/jan

31/jan

26/jan

08h30

16h00

08h00

20h00

08h30

Jardim America III

Jardim Tropical

Comunidade Alto Alegre (Cohatrac)

Centro Espıŕita Pinheirense

A E Jésus Gonçalves (Vila Nova)

Neto Pires

Lorena Lago

Mercio Calazans

Sıĺvio Babu

Abel Barros

(98) 99613-3512

(98) 98714-7227

(98) 98126-9250

(98) 98114-9360
(98) 99971-1505

Ÿ 3ª	Feira - 19h00 - SEMEIA - Seminários Espıŕitas 

para Iniciantes. Responsáveis: Ana Karine e Marcos 

Nahuz.

Ÿ 5ª	 Feira - 19h00 - Estudo Básico da Doutrina 

Espıŕita. Responsável: Luiz Jansen Pereira e Márcia 

Borges.

Ÿ 3ª	Feira - 20h30 - FONTES DE LUZ - Programa de 

Formação de Trabalhadores. Responsável: Márcia 

Borges e Marcos Nahuz.

Ÿ 2ª	 Feira	 - 19h00 - Estudo básico da Doutrina 

Espıŕita: Responsáveis: Silvio Babu e Marcos Nahuz.

Ÿ Sábado - 16h00 - Evangelização da Infância - de 03 a 

12 anos. Responsáveis: Conceição Teixeira e Isabela 

Mendonça.

Ÿ Domingo - 10h00 - Evangelização de Bebês - de 0 a 2 

anos e 11 meses. Responsáveis: Erica Aquino, 

Itamara Reis e Lúcia Aquino.

Ÿ 6ª	 Feira - 19h00 - Livro dos Espı́ritos, Revista 

Espı́rita e obras de André Luiz. Responsáveis: 

Mercio Cardoso e Silvio Babu.

Ÿ Sábado - 14h00 - Mocidade Espıŕita - Jovens de 13 a 

17 anos. Responsáveis: Lillian Neves e Conceição 

Teixeira.

Jacob	Martins	(C.	E.	Poço	de	Jacó)

A família no processo de transformação 
da sociedade - Haroldo Dutra Dias

https://www.youtube.com/watch?v=zh732R4GYjQ

A�inidades	Espirituais

Os parentescos morais dos pais com os �ilhos são 
consequência de a�inidades espirituais e não 
orgânicas. Os pais têm por missão de desenvolver 
valores nos seus �ilhos pela educação. Essa é a sua 
tarefa. Serão culpáveis se não cumprirem o seu 
dever.

Como	podemos	ser		responsáveis	por

atos	e	resgatar	faltas	de	não	

lembrarmos?

Não	lembramos	de	fato,	mas	temos
uma	leve	intuição.	As	nossas

tendências	são	uma	lembrança	do	que
�izemos	no	passado,	e	a	nossa

consciência	nos	alerta	para	não	volver
a	cometer	as	faltas	do	passado.

O	Espírito	quando	desencarna	vê	as	
faltas	que	fez,	pede	para	voltar,

resgata	aquilo	que	gerou	e	escolhe
provas	parecidas	com	as	que	não

soube	aproveitar.	Os	guias	espirituais
ajudam	na	sua	reencarnação,	e	lhe
intuem	para	evitar	cair	novamente.



MOVIMENTO ESPÍRITA: V Congresso Espírita BrasileiroTRABALHOS DA CASA: Vivência Espírita

ACONTECEU NO YAP

-	Como	a	Doutrina	Espírita	ajudou	na	sua	melhoria	como	pessoa?

E �inalmente pela certeza de que nunca estou sozinha e sintonizo com aqueles que se assemelham a mim, logo colho 
somente o que planto, não sendo mais vıt́ima de nada, a não ser de minhas escolhas.

Ana Karina Monteles, 41 anos

Acho que um dos desa�ios é aceitar que esses sentimentos são normais e fazem parte da caminhada. E que, com 
irmãos por perto �ica um pouco mais leve o fardo.

Fernanda Coelho, 42 anos 

Por meio do esclarecimento do signi�icado ampliado da caridade, que me norteia na vigilância constante de meus 
pensamentos e sentimentos, a �im de que consiga me esforçar para ter atitudes Cristãs.

Por me consolar com a certeza da misericórdia Divina, por meio da pluralidade das existências, me dando 
oportunidades in�initas de recomeçar para um dia ser perfeita.

Desde que comecei a frequentar o centro espıŕita, passei por algumas fases... algumas de muita expectativa, outras 
de medo, de angústia. Mas também de muita fé e esperança no amor Divino.

Com o tempo e o amadurecimento no estudo da Doutrina, consigo perceber muita melhoria e entendimento. Porém, 
com uma certeza, que ainda estou longe de entender os mais variados sentimentos que ainda permanecem dentro de 
mim.

Estão abertas as inscrições para o V Congresso Espıŕita 
Brasileiro. Em 2020 a atividade será dividida por Regiões 
e o Nordeste é o primeiro da lista, a acontecer no perıódo 
de 18 a 21 de abril de 2020, no Fiesta Convention Center, 
em Salvador, Bahia. Serão dois expositores por federativa 
e a paraibana já anunciou a participação do palestrante 
Rossandro Klinjey. Garanta a sua vaga no site da 
F e d e r a ç ã o  E s p ı́ r i t a  d o  E s t a d o  d a  B a h i a 
(www.feeb.org.br).

O coordenador nacional do V Congresso Espı́rita 
Brasileiro, Marco Leite, esclarece que a modalidade por 
região foi repetida mediante o sucesso da experiência na 
edição anterior, quando foram dadas oportunidades de 
descobrir os trabalhadores que já vinham atuando nas 
variadas áreas do Movimento Espı́rita federativo 
regional. “Quando organizamos o evento desta forma, 
fomentamos energias e forças do bem durante todo o ano, 
reconhecemos novos talentos e nos confraternizamos 
ainda mais vezes”, comemora o coordenador.

Além de Salvador, Belo Horizonte (MG), Manaus (AM) e 
Campo Grande (MS) também serão capitais sedes 
referentes às suas respectivas Regiões. A atividade é 
promovida pela Federação Espıŕita Brasileira (FEB), e 
culmina em sua edição nacional em Brasıĺia (DF), no 
perıódo de 06 a 08 de novembro de 2020. Marco Leite 
esclarece  que   o   tema   central   da  ação  é  “O Evangelho 

Redivivo”, mas cada edição terá um subtema conforme 
apresentado abaixo em ordem cronológica.

- O Evangelho segundo Mateus e as Epıśtolas de Tiago, 
Pedro, Tadeu e João (Nordeste – Salvador/BA – 18 a 21 de 
abril de 2020);

- O Evangelho de João e o Apocalipse de João (Centro-
Oeste e Sudeste – Belo Horizonte /MG – 01 a 03 de maio de 
2020);

- O Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos 
(Norte – Manaus/AM – 12 a 14 de junho de 2020);

- O Evangelho segundo Marcos e as Epıśtolas de Paulo 
(Sul – Campo Grande/MS – 18 e 19 de julho de 2020);

- O Evangelho Redivivo (Nacional – Brasıĺia/DF – 06 a 08 
de novembro de 2020).

(Texto: Shirley Oliveira)
Fonte: https://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/feb-abre-

inscricao-para-o-v-congresso-espirita-brasileiro/

Com Calitos Salvatori, Isabela Martins e Vinícius Vieira

23 de novembro
Seminário Autodescobrimento: Uma Busca Interior

Encerramento da Evangelização da Infância/2019
07 de dezembro

07 de dezembro
Encerramento da Evangelização da Infância/2019

08 de dezembro
Confraternização de Natal CEYAP

.  

 

V CONGRESSO ESPÍRITA BRASILEIRO
FEB abre inscrição para o V Congresso Espírita Brasileiro.

Em 2020 o evento será realizado por Regiões e a Bahia sedia a edição Nordeste no período de 18 a 21 de abril.

EVANGELHO REDIVIVOEVANGELHO REDIVIVO

O homem espiritual estará unido ao ilimitado, e o 
Espiritismo terá retirado dos seus escombros 

materiais a alma divina das religiões, que os homens 
perverteram, ligando-as no braço acolhedor do 

Cristianismo restaurado.’’ Emmanuel 
A Caminho da Luz



Foi nesse momento que decidi valorizar mais aqueles 
amores que Deus colocou ao meu lado, na formação do 
valioso grupo familiar(1).

*   *   *

Senti-me mal e constrangido.

Tudo bem, disse, abraçando-me, amo você de qualquer 
jeito.

A famı́lia é referência fundamental para qualquer 
criança. E�  o seu primeiro espaço de convivência.

O mundo se transforma constantemente, os conceitos 
mudam, os valores se alteram, mas nada destrói a 
importância da famıĺia.

E�  o primeiro espaço que ocupamos no mundo, e nada a 
substituirá em nossos corações.

Verdadeiro ninho de sobrevivência e proteção onde o

Não importa qual seja a sua aparência, a sua formação, o 
seu ritmo, é na famıĺia que se aprende e se fortalecem os 
valores éticos(2).

E�  onde se vivem sagradas experiências afetivas, 
emocionais e morais.

Mais tarde, em casa, envolvido em tarefas, pensava no 
ocorrido, em como me comportara de forma tão urbana.

Recolhi as �lores e o procurei para me desculpar. Mas foi 
ele quem falou primeiro, se escusando, dizendo que 
entrara de mansinho para me surpreender.

De imediato, ele respondeu: Desculpe-me, por favor, 
também não o vi. 

Fomos muito educados um com o outro. Sorrimos e 
demos prosseguimento ao nosso caminho.

Ao me virar, assustei-me, quase o derrubei e acabei 
gritando com ele, que se retirou triste. E nem me dei conta 
de como agira de forma equivocada.

Foi depois que vi umas �lores lindas no chão, perto da 
porta, que algo me tocou.

Imerso nessas re�lexões, não percebi meu �ilho de 
apenas sete anos, que se aproximou e se postou atrás de 
mim.

Andando com pressa, esbarrei em um estranho. 
Reconhecendo minha imprudência, voltei-me e lhe pedi 
que me perdoasse.

Pensei: Fui tão gentil com o estranho na rua, e tão 
rıśpido com meu �ilho em casa.

Sem a famıĺia, com toda a importância que representa 
para as criaturas, o mundo seria um verdadeiro caos.

O diálogo, a amizade, o carinho familiar conferem a 
estrutura emocional para uma vida repleta de bons 
sentimentos e o cultivo das virtudes que tanto nos 
enriquecem.

grupo cria e alimenta laços de estima insuperável, capaz 
de promover a solidariedade e instaurar as bases do amor.

E�  no seio familiar que se faz a transmissão de valores, 
costumes e tradições de um clã.

Quando se realiza uma boa educação dentro do lar, seus 
elementos levarão consigo uma base sólida e segura para 
os desa�ios da sociedade.

M e s m o  c o m  o s  p r o b l e m a s  q u e  o c o r r e m 
cotidianamente, é junto da famıĺia que construıḿos a 
fortaleza que nos protegerá e sustentará nas lutas da vida.

Podemos a�irmar que a famıĺia é a esperança sempre 
viva para uma Humanidade melhorada.

E�  a instituição capaz de solidi�icar atitudes afetivas e 
sentimentos mais profundos e signi�icativos.

Reveste-se de especial importância por seu valor 
inestimável.

Ao reunirmos nossos amores no recinto familiar não 
percamos a oportunidade de lhes declararmos nosso 
amor, carinho e respeito.

Valorizemos agora e sempre, a nossa famıĺia!

Redação do Momento Espírita
Em 29.1.2018.

E, em nossas orações, agradecidos a Deus, peçamos a 
bênção suprema para a nossa maior riqueza na face da 
Terra.

Aprendam	primeiro	a	exercer	piedade	para	com	a	
sua	própria	família	e	a	recompensar	seus	pais,	
porque	isto	é	bom	e	agradável	diante	de	Deus. 

A luta em famıĺia é problema fundamental da redenção 
do homem na Terra. Como seremos benfeitores de cem ou 
mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou 
dez criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a 
todos os discıṕ ulos sinceros do Cristianismo.

Bom pregador e mau servidor são dois tıt́ulos que se 
não coadunam.

O apóstolo aconselha o exercıćio da piedade no centro 
das atividades domésticas, entretanto, não alude à 
piedade que chora sem coragem ante os enigmas a�litivos, 
mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se 
esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu 
tempo.

Paulo. (1ª Epístola a Timóteo, 5:4.)

Conhecemos numerosos irmãos que se sentem 
sozinhos, espiritualmente, entre os que se lhes agregaram 
ao cı́rculo pessoal, através dos laços consangüı́neos, 
entregando-se, por isso, a lamentável desânimo.

E�  imprescindıv́el, contudo, examinar a transitoriedade 
das ligações corpóreas, ponderando que não existem 
uniões casuais no lar terreno. Preponderam aı́, por 
enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. 
Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de 
serviço por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. 
Constituiria falta grave esquecer-lhe as in�initas 
possibilidades de trabalho iluminativo.

E�  impossıv́el auxiliar o mundo, quando ainda não 
conseguimos  ser  úteis  nem  mesmo  a uma casa pequena 

– aquela em que a Vontade do Pai nos situou, a tıt́ulo 
precário.

Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, 
aprenda o discıṕ ulo a cooperar, em favor dos familiares, 
no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço 
representa realização essencial.
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Em família
Pão Nosso, psicogra�a de Francisco C. Xavier, 

cap. 117, 1. ed. especial, FEB.

N o s  d i a s  2 3  a  2 5  n o 
A u d i t ó r i o  d a 
F A M A / P i t á g o r a s 
c e l e b r a r e m o s  a  4 0 ª 
C O N E S M A 
(Confraternização Espıŕita 
do Maranhão). Para essa 
trajetória, faremos uma 
retrospectiva integrada 
d a s  t r ê s  R e v e l a ç õ e s 
Divinas.

As inscrições j á  est ão 
abertas no valor de R$ 
60,00 (com direito ao 
almoço no domingo e na 
segunda-feira), CONEJ e 

CONESMINHA, R$ 35,00,  podem serem feitas no site descrito 
abaixo ou na Casa Espı́rita mais perto de você. Maiores 
informações no site da FEMAR (femar.org,br) - pelo e-mail: 
secretaria@femar.org.br. ou pelo fone: (98) 3232-3907.

OBS.: As inscrições para a CONEJ e CONESMINHA só podem 
serem feitas nas casas espıŕitas, na secretaria da FEMAR, ou no 
local no dia do evento.

https://www.eventbrite.com.br/e/
40a-conesma-confraternizacao-
espirita-do-maranhao-tickets-
85770226055

“Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços 
espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as 
primeiras se fortalecem pela puri�cação e se perpetuam no 

mundo dos Espíritos, através dasvárias migrações da alma; [...]” 

O Evangelho Segundo o Espiritismo - cap.14, it. 8).
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