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• Quem sou?
• O que eu tenho
• Quem precisa de mim?



UM PAINEL





a mesma família humana foi criada na universalidade dos
dos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis
ciar foram postos a esses mundos. Se os astros que se
onizam em seus vastos sistemas são habitados por
gências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros,
ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o

mo destino, que se hão de encontrar temporariamente,
ndo suas funções de vida, e encontrar de novo, segundo
mútuas simpatias. “ Kardec. A gênese os milagres e as predições
do o espiritismo - Cap. VI - Uranografia Geral.

AMÍLIA UNIVERSAL



grande família dos Espíritos que povoam as terras celestes;
rande irradiação do Espírito divino que abrange a extensão
céus e que permanece como tipo primitivo e final da
ição espiritual.” A Gênese - Cap. VI - Uranografia Geral.

c. A gênese os milagres e as predições segundo o espiritismo - Cap. VI -
grafia Geral.
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RAÇOS COMUNS

...] seres que trazem marcado na fronte o mesmo     
stino,”

ENCONTROS

FUNÇÕES DA VIDA

MÚTUAS SIMPATIAS



olidariedade de todos para cada um e de cada um para todos;

ternidade;

omem se liga ao que está feito e ao que será feito, aos homens do
ado e aos do futuro.”
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EVERES RECÍPROCOS



RETRIZES DIVINAS PARA A COLABORAÇÃO

1. Os vínculos

Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades
físicas: há a necessidade de progredir. Os laços sociais são
necessários ao progresso e os de família mais apertados
tornam os primeiros. Eis por que os segundos constituem
uma lei da Natureza. Quis Deus que, por essa forma, os
homens aprendessem a amar-se como irmãos.” (205)
Kardec.O livro dos Espíritos. Perg. 774



RETRIZES DIVINAS PARA A COLABORAÇÃO

2. Impulso  social

É contrário à lei da Natureza o insulamento absoluto?“Sem
dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade
e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se
mutuamente.” Kardec. O livro dos Espíritos . Perg. 767



OMPROMISSO E ATITUDE
inguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros,
mbora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão.
eferimo-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso
dificante”

.] Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais
esertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de
ecessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, [...]

ooperação - Obra Caminho Verdade e Vida - Emmanuel - cap 175



ESULTADOS OBTIDOS

rupos de estudo, abertos
tendimento Fraterno compartilhado entre os centros
ustentabilidade financeira da Fergs, auxiliada pela rede

Exposições doutrinárias transmitidas para o mundo inteiro
Treinamentos e formação beneficiando pessoas de vários
stados e países



://www.youtube.com/watch?v=MyIQW6sXv2w

PATILHE SEUS SENTIMENTOS, ESCREVENDO-OS NO CHAT

avitar para a unidade com Deus





Centro Espírita e o Movimento Espírita

gar, Tempo e Espaço

orque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e 
nha irmã e minha mãe. (Marcos, III: 20 e 21 e 31 a 35 –
ateus, XII: 46 a 50)”.



Obrigada!


