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“Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade”
Kardec

Feira do Livro Espírita Completa 20 Anos 

KARDEC E
A DOUTRINA ESPÍRITA
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87º Encontro da 4ª Região Fraterna

Grupo Scheilla realiza a Feira do Livro Espírita, em sua 20ª edição, de 22 a 29 de 
novembro.

Acontece no dia 25 de outubro, no Grupo Espírita de Fraternidade Albino Teixeira, 
em Belo Horizonte, o 87º Encontro da Fraternidade, com o tema: “Encontro com o 
MOFRA”. Página 4
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Editorial

A 3 de outubro de 1804 nascia,  
de antiga família lionesa, com 
o nome de Hippolyte Léon 

Denizard Rivail, aquele que mais 
tarde ficaria conhecido como Alan 
Kardec, nome que, conforme lhe 
revelara um amigo espiritual, ele 
tivera ao tempo dos Druidas, onde 
vivera. Aplicou às suas investigações 
espíritas, como sempre fizera, o 
método da experimentação, sem 
nunca adotar ideias preconcebidas 
e, com zelo e acuidade, comparava 
e deduzia até formar convicção. 
Buscava sempre as causas, por 
análise e dedução, não aceitando 
qualquer informação que surgisse 
senão pela relação causa efeito. 
Nenhuma constatação era feita 
por hipótese, buscando sempre a 
conclusão pela sistêmica observação 
dos fatos. As nuances da sua missão 
o colocara em contato com vários 
médiuns e dessa facilidade se valeu 
para propor aos espíritos questões 
que viriam a elucidar a imortalidade 
da alma, a condição de preexistência 
e pós-existência do ser em evolução. 
Mais de uma dezena de médiuns 
trabalharam na preparação de O 
Livro dos Espíritos que viria a ser 
lançado em 18 de abril de 1857.

Era o começo da codificação do 
Espiritismo. Daí em diante, toda a 
vida de Alan Kardec foi de dedicação 
e trabalho ao propósito esclarecedor 
do Cristianismo Redivivo. Do seu 
trabalho adviria a preponderância 
da fé raciocinada, da razão.

Hoje, as entidades federativas 
do movimento espírita zelam 
cotidianamente pela unificação em 
torno das cinco obras básicas da 
codificação kardequiana.

No Grupo Scheilla o Livro dos 
Espíritos é estudado nas reuniões 
públicas e toda a obra do codificador 
tem largo espaço no Ciclo de Estudos, 
onde o curso básico prepara pessoas 
para um mundo melhor para todos.

Designativo Grupo Scheilla Substituiu GFEIS 
No ano de 2007 ocorreu 

uma reforma do Estatuto do 
Grupo da Fraternidade Irmã 
Scheilla, buscando ajustar esse 
documento às normas vigentes 
no País.

Na ocasião, dentre as modi-
ficações ultimadas, ocorreu a 
substituição da expressão GFEIS 
por GRUPO SCHEILLA para mais 
claramente identificar a institui-

ção. Essa 
reforma 

foi averbada 
no Cartório 

de Registro Civil 
das Pessoas Jurídi-

cas em 10/07/2007  -  livro A.
A presente informação se 

faz necessária para que todo 
o expediente (ofícios, cartas, 
memorandos, e-mail...), o jornal 
O FRATERNISTA e toda a mídia 
utilizada no Grupo (site, cartazes, 
folderes, convites...) sejam 
atualizados com a denominação 
GRUPO SCHEILLA, abolindo-se 
em definitivo o acrônimo GFEIS 
que não mais existe.

Visando uniformização, todos 
os fraternistas e colaboradores 
devem ajudar a atualizar a 
grafia correta do designativo 
Grupo Scheilla

ESTATUTO SOCIAL DO
GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ SCHEILLA

Capítulo I da Denominação, Natureza, Finalidade, 
Sede e Duração

Art.1º.O GRUPO DA FRATERNIDADE ESPÍRITA IRMÃ 
SCHEILLA, abreviadamente denominado Grupo Scheilla, 
fundado em 21 de junho de 1952, é uma organização civil, 
religiosa, assistencial, filantrópica, educacional, cultural e 
beneficente, sem fins lucrativos, regida por este Estatuto e 
pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil, com 
personalidade jurídica distinta da de seus associados.
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XXV Semana da Fraternidade
União e Trabalho na Pátria do Evangelho

Com a proposta de unir os 
Grupos de Fraternidade 

de todo o Brasil, divulgar e forta-
lecer a vivência do programa de 
trabalho permanente proposto 
pelos mentores espirituais do 
Movimento da Fraternidade, a 
Organização Social Cristã Espíri-
ta André Luiz (Oscal) prepara-se 
para a realização de mais uma 
edição da Semana da Fraternida-
de. A 25ª edição do evento ocor-
re entre os dias 26 e 29 de maio 
de 2016, feriado de Corpus Ch-
risti, na Cidade da Fraternidade 
(Alto Paraíso – Goiás). 

“É um evento de singular im-

portância, que tem magnitude 
nacional e transcende a dimen-
são física, unindo os dois planos 
da vida”, explica a coordenadora 
das Regiões Fraternas da Oscal, 
Elvy Rocha. A Semana da Frater-
nidade ocorre a cada dois anos 
em diferentes locais do país e, no 
próximo ano, o tema do evento 
será “Fraternidade: União e Tra-
balho na pátria do Evangelho”. 

Segundo Elvy, o objetivo é re-
fletir sobre o trabalho desenvol-
vido pelos grupos de fraternida-
de, propondo ações para união 
e aprimoramento dos trabalha-
dores na seara espírita. “As ativi-

dades serão bem diversificadas, 
possibilitando, além dos estudos, 
a confraternização entre os parti-
cipantes, a integração com a na-
tureza e momentos de elevação, 
pela arte espírita e pela palavra 
da espiritualidade”, ressalta. Cita 
ainda alguns assuntos que serão 
abordados durante os estudos, 
como: A convivência na casa es-
pírita – desafios e soluções; As-
sistência Social Espírita, assisti-
dos / assistentes; e a arte espírita 
na divulgação da Doutrina. “Para 
encerrar o evento, foi convidado 
o diretor da FEB (Federação Espí-
rita Brasileira), João Pinto Rabe-
lo, que irá proferir palestra sobre 
o tema da semana”. 

“Além de proporcionar o reen-
contro com amigos muito queri-
dos de diversas regiões fraternas, 
a programação enriquece-nos de 
maneira extraordinária. As apre-
sentações artísticas, as reflexões 
e os momentos de alegria pura e 
descontraída são propícios para a 
formação de um ambiente espiri-
tual adequado, de modo a socorrer 
os irmãos necessitados dos dois 
planos da vida”, conclui Elvy Rocha.

Público e inscrições
O evento é aberto a todos os 

trabalhadores espíritas, adultos 
e jovens, que desejem ampliar 
os conhecimentos sobre a mis-
são espiritual do Brasil e a im-
portância da Doutrina Espírita na 
transformação moral da humani-
dade. “É aberto àqueles que que-
rem cooperar para um encontro 
de paz, cujas vibrações possam 
favorecer o trabalho da espiri-
tualidade em favor de irmãos 
necessitados dos planos físico e 
espiritual”, finaliza Elvy.

As inscrições para a XXV Se-
mana da Fraternidade podem 
ser feitas até 31 de janeiro de 
2016, por meio do site da Oscal 
(www.mofra.org.br). Na página, 
os interessados vão obter todas 
as informações do evento, como 
prazos e custos.

M
ovim

ento da Fraternidade
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de 87º Encontro da 4ª Região Fraterna

Acontecerá no dia 25 de outubro, no Grupo 
Espírita de Fraternidade Albino Teixeira, em 

Belo Horizonte, o 87º Encontro da Fraternidade, das 
13 às 18 horas. O tema escolhido é “Encontro com o 

MOFRA”.  O último evento aconteceu em Inhaúma, 
organizado pelo Grupo Kardecista Fraternidade Eterna, 
com suporte e apoio do fraternista Sergito Cavalcanti.

Na ocasião, acontecerão palestras, sendo que 
uma delas será proferida por Gisele Saporetti, do 
Grupo Aprendizes do Evangelho. Além das palestras 
ocorrerão trabalhos em grupos de estudo.  Cada 
grupo terá um facilitador que estará familiarizado com 
os temas. A parte musical de harmonização estará a 
cargo de Vilmar e Eduardo Condé. Haverá lanche para 
os participantes.

O Grupo Espírita de Fraternidade Albino Teixeira é 
o responsável pela organização do evento, devendo 
contar com apoio do Grupo Scheilla e as inscrições 
para o evento são gratuitas, podendo ser feitas na 
recepção do Centro Oriente, à tarde e à noite. Os 
participantes estão limitados a 170 pessoas, devido 
ao pequeno espaço no auditório. O Grupo Albino se 
localiza à Rua Aeroviários 154 – Bairro Jaraguá, Belo 
Horizonte.

Programação: 
 13h – Recepção e credenciamento
13h30min – Coral  ou harmonização 
14h – Palestra “O MOFRA -  Missão e Orga-
nização”
15h15min – Organização dos grupos para 
dinâmica em grupo
15h30min – Lanche
16h – Dinâmica em grupos
17h -  Apresentação dos temas
17h30min – Palavra da espiritualidade e en-
cerramento.

Notícias da Oscal 
No período entre 27 e 30 de agosto, a Coordenação 

Geral da OSCAL – Organização Social Cristã 
Espírita André Luiz – esteve na Cidade da Fraternidade, 
CIFRATER, localizada no município de Alto Paraíso de 
Goiás – GO. Nesta oportunidade, o Coordenador Geral 
da OSCAL, Célio Alan Kardec, esteve com o presidente 
Jorge Godinho da Federação Espírita Brasileira – FEB , 
tratando sobre a celebração de contrato de comodato, 
onde a OSCAL cede à FEB o uso de suas edificações 
situadas em Brasília, como forma de cooperação entre 
as entidades.  Nesta reunião o presidente da FEB se 
mostrou bastante receptivo ao convite formulado 
para proferir palestra no Grupo Scheilla em data ser 
agendada.

Satoru M
onaka

Qualidade de Vida
Ocorreu na Cidade da Fraternidade – CIFRATER 

– o evento Programa de Saúde Integral Infantil, 
abrangendo 40 crianças de três a seis anos alunos 
da Educação Infantil do Educandário Humberto de 
Campos – EHC. Na ocasião, vários profissionais da área 
da saúde, de forma voluntária, procedentes de várias 
partes do País, fizeram uma avaliação da saúde dos 
pequeninos. Este programa terá a duração de dois anos, 
período em que serão feitas as ações necessárias em 
prol da saúde das crianças. No encerramento, contou-
se com presença do Secretário de Saúde e Saneamento 
do Município de Alto Paraíso de Goiás, representando 
o prefeito do município.

Satoru Monaka, João Rabelo, Jorge Godinho,
Célio Alan,Carina e Cândido Bomtempo.

Programa de Saúde Integral Infantil

Ações de Melhoria na Infraestrutura. Foi colocado em 
funcionamento o poço artesiano perfurado desde 2008 
e que estava inconcluso na CIFRATER. O poço colocado 
em operação abastece reservatório de 15.000 litros. A 
obra foi realizada com as contribuições de fraternistas 
da 7ª. Região Fraterna (Mato Grosso do Sul e oeste de 

São Paulo). Todos ficaram eufóricos com os resultados 
e sucesso dos testes iniciais, pois o reservatório de a 
água é um anseio antigo na comunidade. O poço irá 
garantir o abastecimento mesmo em grandes eventos 
como a Semana da Fraternidade, a COMEMOFRA e o 
acolhimento das caravanas que vão à CIFRATER

Satoru M
onaka
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Educação Espírita

Kardec e a Doutrina Espírita
Tempos atrás, ouvindo um 

expositor espírita, percebi 
a ausência de referências a 
Kardec. Pensativa, passei a 
observar a repetição deste fato. 
As explicações não se alongam 
até Kardec. Livros mais atuais 
são preferidos, psicografados ou 
não, sendo que muitos autores 
chamam para si preceitos 
clássicos da Doutrina Espírita, a 
que Kardec fez jus transmitir. E 
as citações se sucedem: “Fulano 
disse isto”, “Sicrana disse aquilo”, 
e os ouvintes nem sabem que 
ali estão palavras do Mestre 
de Lyon ou dos que, a duras 
penas, ergueram o edifício 
do Espiritismo. Confesso, que 
tal acontecimento me tem 
despertado   preocupação, pois 
os estudos feitos por Kardec 
são  irretorquíveis, resistentes  
aos profundos questionamentos    
de espíritos   inquietos e 

desejosos de compreensão 
dos  porquês da vida. Eis que 
Kardec é fundamental! As obras 
da codificação espírita são 
insubstituíveis na elucidação dos 
caminhos novos revelados pela 
claridade advinda do Espírito 
Verdade, banhando-nos a 
existência com a esperança das 
vidas sucessivas. É inconcebível 
que esta luz seja enclausurada 
entre as capas duras dos volumes 
dourados que, esquecidos nas 
estantes, são substituídos por 
“leituras mais fáceis!”. Kardec 
eleva-nos, não apenas graças 
aos conceitos emanados da 
codificação mas, também, 
em razão da cultura que nos 
oferece à alma antiga e nem 
sempre disposta a  estudos mais 
aprofundados.  Cumpre-nos 
subir até Kardec e não esquecê-
lo, correndo o risco de contribuir 
para a derrocada do Espiritismo, 

como outrora foi feito ao 
Cristianismo.

Esta pequena reflexão abriga a  
emoção de sentir a grandiosida-
de da missão de Kardec, brilhan-
temente resumida na assertiva 
de que “Conhece-se o verdadei-
ro espírita por sua transforma-
ção moral,  pelo grande esforço 
que faz em combater suas más 
tendências.”  E somada a este es-
tado de espírito, pulsa profunda 
gratidão, que identifica em sua 
obra a chance de entender Jesus, 
podendo seguir-lhe os ensinos  e 
evoluir... todos  nós... a humani-
dade inteira!

Nara Coelho
(escritora e conferencista espírita)

aEm todas as atividades federativas e 
de unificação do Movimento Espírita deve 
ser sempre estimulado o estudo metódico, 
constante e aprofundado das obras de Allan 
Kardec, que constituem a Codificação Espírita, 
enfatizando-se as bases em que a Doutrina 
Espírita se assenta.
aTodas as atividades federativas e de 

unificação do Movimento Espírita têm por 
objetivo maior colocar, com simplicidade e 
clareza, a mensagem consoladora e orientadora 
da Doutrina Espírita ao alcance e a serviço de 

a todos, especialmente dos mais simples, por 
meio do estudo, da oração e do trabalho.
aEm todas as atividades federativas e de 

unificação do Movimento Espírita deve ser 
sempre preservado, aos que delas participam, 
o natural direito de pensar, de criar e de agir 
que a Doutrina Espírita preconiza, assentando-
se, todavia, todo e qualquer trabalho, nas 
obras da Codificação Kardequiana.

Federação Espírita Brasileira - Trabalho Federativo e 
Unificação do Movimento Espírita. Diretrizes

"As obras da codificação 
espírita são insubstituíveis 
na elucidação dos caminhos 
novos revelados pela claridade 
advinda do Espírito Verdade." 

Com Perseverança Colherás Frutos
Palavra da Espiritualidade

...“Não te deixes desanimar pela crítica. Encon-
trarás contraditores encarniçados, sobretudo entre 
os que têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás 
mesmo entre os Espíritos, por isso que os que ainda 
não estão completamente desmaterializados pro-
curam frequentemente semear a dúvida por malí-
cia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus 
e caminha com confiança: aqui estaremos para te 
amparar e vem próximo o tempo em que a Verdade 
brilhará de todos os lados.

“A vaidade de certos homens, que julgam sa-
ber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará 

nascimento a opiniões dissidentes. Mas, todos os 
que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se 
confundirão num só sentimento: o do amor do bem 
e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o 
mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis 
questões de palavras, para só se ocuparem com o 
que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, 
quanto ao fundo, para todos os que receberem co-
municações de Espíritos superiores.

“Com perseverança é que chegarás a colher os 
frutos de teus trabalhos.”... 

(São Luíz e outros espíritos – LE – Prolegômenos)

Palavra da Espiritualidade
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Feira do Livro Espírita Completa 20 Anos
Divulgando a Doutrina

Livraria do grupo Scheilla irá oferecer vários títulos da literatura espírita com até 30% de 
desconto. Durante a semana do evento autores também irão dar palestras e autografar livros.

O evento aconteceu no dia 19/09, no salão do Cruzei-
ro Esporte Clube, no Barro Preto, reunindo mais de 300 
pessoas. Um congraçamento de fraternistas, frequenta-
dores e familiares, num momento repleto de talentos 
musicais e expressões de solidariedade e fraternidade. 
Recursos amealhados com o evento são integralmente 
direcionados para a assistência social do Grupo Scheilla 
e atividades de manutenção de suas instalações.

O evento revela talentos do dia a dia da convivência 
espírita e oportuniza ocasião de encontro de amigos 
e familiares. Tudo realizado com trabalho voluntário, 
doações e altruísmo manifesto

Aconteceu
Café com Arte 2015

At
ua

lid
ad

es

A Feira do Livro Espírita do Grupo Scheilla 
completa 20 anos em 2015. A próxima edição será 
de 22 a 29 de novembro, das 9h às 21h30 – exceto 
no sábado, com encerramento às 20h, na livraria 
do Centro Oriente. As novidades deste ano para os 
leitores serão os lançamentos das obras Missivas 
Consoladoras – Para colorir as flores e perfumar 
a alma, psicografia de Meimei, por Wellerson 
Santos; e Reconciliação: consigo mesmo, com a 
família, com Deus, de Andrei Moreira. A primeira 
é um livro terapêutico de colorir com mensagens 
reconfortantes de Meimei. O segundo é inspirado 
no arquétipo do filho pródigo, apresentando uma 
análise da ilusória separação criatura-criador e os 
movimentos necessários para o retorno à conexão 
com a fonte sagrada.  Além disso, haverá palestras 
com vários autores durante a semana.

Os grandes clássicos da literatura espírita como 

as obras de Emmanuel e André Luiz, psicografadas 
por Chico Xavier; os romances de Zíbia Gasparetto, 
por espíritos diversos, e a coleção completa de 
Alan Kardec também farão parte da feira, uma das 
maiores do segmento em Belo Horizonte. Vários 
títulos estarão com descontos de até 30%, uma 
oportunidade única no ano. 

Das duas décadas promovendo a divulgação da 
Doutrina Espírita, a feira conta com a colaboração, 
há 18 anos, da gerente da livraria Fritz Schein do 
Grupo Scheilla, Maria Madalena Maciel. Segundo 
ela, o evento conta com mais de 100 voluntários, 
dia e noite, no atendimento aos leitores. “O 
quantitativo de vendas em apenas uma semana de 
feira supera o do mês inteiro”, conta a gerente. Para 
isso, a preparação das equipes começa cedo, ainda 
em agosto. “Tem que estar tudo perfeitamente 
organizado”, afirma.

Para Madalena, esse é um trabalho gratificante  
e sente que foi uma oportunidade dada por Deus 
para contribuir na divulgação do Espiritismo. 
“Fico honrada por fazer parte disso. E me lembro 
sempre da conhecida afirmação: ‘A maior caridade 
que podemos fazer pela Doutrina Espírita é a sua 
divulgação’”, celebra a colaboradora. 

20ª Feira do Livro Espírita – Grupo Scheilla
Data: 22 a 29 de novembro, 
Horários: das 9h às 21h30 (exceto sábado, com 
encerramento às 20h)
Local: Centro Espírita Oriente - R. Aquiles Lôbo, 52 
- Floresta, Belo HorizonteMadalena e o fraternista Daltro Rigueira” em evento da Feira

Café com Arte 2015

Fátim
a Rubatino

Fátim
a Rubatino
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Confrascheilla de Setembro Homenageia o Coral Lasneau

Aconteceu

Aconteceu na tarde do dia 20/09/2015, no salão 
do Centro Oriente, o ConfraScheilla de setembro, 
homenageando o coral Sebastião Lasneau pelos 23 
anos de atuação. Após a abertura do evento pela 
coordenadora, Ana Lúcia Duarte, foi exibido um 
vídeo com cenas do coral desde a sua fundação, em 
agosto de 1992. Em seguida o coral apresentou várias 
músicas e, num determinado momento, o maestro 
Geraldo Paulo fez um dueto com o harmonizador e 
tenor Sandro Assumpção, emocionando o público 
presente. No momento  intitulado Movimento 
da Fraternidade – MOFRA – foram anunciados o 
evento Encontro Fraterno Regional a ser realizado 
na Fraternidade Espírita Albino Teixeira e, também, 
as inscrições para a Semana da Fraternidade 2016, 
que ocorrerá na CIFRATER, no município de Alto 
Paraíso de Goiás – GO.

Satoru Monaka apresentou ao público, ainda, 
notícias da OSCAL – Organização Social Cristã 
Espírita André Luiz – fazendo breve relato sobre a 

recente viagem à Brasília e Cidade da Fraternidade,  
no período de 27 a 30 de agosto. Noticiou a Reunião 
entre a OSCAL e a Federação Espírita Brasileira, FEB.

Finalizando o evento, todos cantaram o 
tradicional “Parabéns pra você”, em homenagem 
aos 23 anos do Coral Sebastião Lasneau. 

Centro Oriente Substitui Toda Iluminação por Lâmpadas Led
Através de doação feitas, foram 

substituídas mais de  200 lâmpadas 
fluorescentes por LED de diversos 
tamanhos e potências, em todos 
os ambientes do Centro Oriente. 
O trabalho iniciado em setembro 
demandou mais de duas semanas 
devido a necessidade de pintura 
das calhas e também dos serviços 
de retrabalho e substituição 

serem possíveis somente na parte 
da manhã para não impactar o 
andamento das atividades ao 
público à tarde e à noite.

As novas lâmpadas LED tem 
durabilidade média cerca de seis 
vezes em relação às atuais lâmpadas 
fluorescentes, além do consumo 
de energia menor e, também, 
eliminação de reatores, resultando 

numa economia de manutenção e 
na conta de energia elétrica.

Numa fase seguinte, serão 
feitos estudos para substituição das 
lâmpadas da Casa Espírita André 
Luiz – CEAL. Os levantamentos de 
quantidade e potência estão sendo 
realizados e, posteriormente, 
serão apresentados a potenciais 
doadores.

Centro de Educação Integral do Ser 
Palestra Pedagogia da Virtude

Aconteceu, na tarde do dia 
25/08/2015, no salão da Casa 
Espírita André Luiz, a palestra 
Pedagogia da Virtude proferida pelo 
médico e expositor Ricardo Wardil, 
autor do livro com mesmo título.

Cerca de 60 pessoas estiveram 
presentes, em sua maioria atuan-
tes na área de educação, dentre 
eles, coordenadores da Regional 
Leste de Educação Municipal, vo-
luntários que atuam na evangeli-

zação de crianças 
e jovens na CEAL  
e Centro Orien-
te. Várias mães 
também presti-
giaram o evento. 
Satoru Monaka, 
representando a 
Assistência Social 
Espírita do Gru-
po Scheilla, sau-
dou a todos os 
presentes e em 
seguida convidou 

o orador para  proferir a palestra e, 
ao final,  responder a perguntas do 
público.

A livraria Fritz Schein disponibi-
lizou um lote do livro e vários con-
vidados tiveram a oportunidade 
de terem o livro autografados por 
Ricardo.

Para Elizabeth Rezende Bor-
ges, Coordenadora Pedagógica de 
Centro de Educação Integração do 
Ser - CEIS – essa palestra foi uma 
grande oportunidade de reflexão, 
considerando o contexto da atua-
lidade e como encarar a educação 
dos pequeninos que estão reen-
carnando cada vez mais inteligen-
tes. Ao final todos foram convi-
dados para um lanche preparado 
pela CEAL.Auditório da CEAL

Apresentação do Coral Sebastião Lasneau 

Satoru M
onaka

Satoru M
onaka
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O FRATERNISTINHA
Infância e Juventude

Olá Galerinha do Fraternistinha! Tudo bem? Se vocês gostam de um bom desafio, tentem identificar as 
doze Leis Morais que estão contidas no Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, em sua terceira parte.

 
Vamos combinar o seguinte:
a. As caixinhas do diagrama que estão em destaque representam espaços em “branco” entre palavras.
b. Cada linha corresponde a uma Lei Moral e as frases após o diagrama poderão auxiliar.
c. Para não ficar muito fácil, a ordem que as Leis Morais serão preenchidas no diagrama é diferente   

aaaaaada ordem que elas estão no Livro dos Espíritos.

In
fâ

nc
ia

 e
 Ju

ve
nt

ud
e

Resposta: 1-Trabalho; 2-Destruição; 3-Liberdade; 4-Reprodução; 5-Igualdade; 6-Progresso; 7-Perfeição Moral; 8-Justiça, amor e caridade; 
9-Adoração; 10-Natural; 11-Sociedade; 12-Conservação.

Jornalista responsável: Marcelo Guerra

1. Através dele o ser humano consegue ganhar dinheiro para adquirir bens materiais. 

2. As guerras entre as nações causam muita ..... 

3. De acordo com o dicionário Aurélio, o significado desta palavra é “estado ou condição de um homem 
aalivre”.

4. Segundo os biólogos, é através desta lei que os seres vivos perpetuam as suas espécies. 

5. De acordo com esta lei, homens e mulheres não deveriam ter privilégios uns sobre os outros.

6. O nome desta lei está escrito na bandeira do Brasil.

7. Estágio final de evolução alcançado por um espírito puro.

8. A primeira palavra tem como símbolo uma balança de pratos. A segunda faz rima com flor, a terceira é 
aasinônimo de beneficência.

9. Segundo o dicionário Aurélio, o significado do nome desta lei, é amor excessivo, culto, reverência.

10. É eterna e imutável como o próprio Deus.

11. Os seres humanos se agrupam para viver numa....

12. Está relacionada com o dever que temos de manter nosso corpo físico saudável. 

1 A
2 S
3 L
4 E
5 I
6 S
7 M
8 O
9 R

10 A
11 I
12 S


