A MEDIUNIDADE é a faculdade que todas as pessoas têm para se comunicar,
principalmente com os desencarnados. Em algumas pessoas, essa faculdade é mais
desenvolvida e deve ser bem estudada, educada, orientada e trabalhada nos centros espíritas.
JOGO DOS 7 ERROS
O grande médium Francisco Cândido Xavier exerceu a mediunidade com Jesus!

CONHEÇA O ESPIRITISMO PARA CRIANÇAS
– Olá, amigo! Olá, amiga!

– Descobrimos que a Doutrina Espírita traz ensinamentos para vivermos bem.

– Fazemos parte da Turma da Paz e adoramos aprender as boas lições da vida.
– Você sabe o que é o Espiritismo?

O Espiritismo é a Doutrina codificada (organizada) por Allan Kardec e
contém importantes ensinamentos dos Espíritos Superiores.
Que tal colorir os cinco livros da Codificação Espírita?

QUER APRENDER MAIS SOBRE O ESPIRITISMO?

Leia livros, converse com familiares e participe das atividades de
Evangelização no Centro Espírita. Você é muito bem-vinda ou bem-vindo!
Turma da Paz e textos extraídos de http://www.dij.febnet.org.br/evangelizador/material-de-apoio/conheca-oespiritismo-para-criancas/

Francisco Xavier e Jesus desenhados por Fabiana Torres da Costa

Todos podem conhecer o Espiritismo em todas as idades.
É sempre muito bom aprender!

DEUS é nosso Pai Amoroso, Justo e Bom.
Ele é o Criador de tudo que há no Universo!
Os minerais, os vegetais, os animais, as pessoas, toda a natureza e todo o universo foram
criados por Deus e merecem nosso cuidado e respeito.

JESUS é nosso irmão, governador do nosso planeta Terra.

Ele é o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos ensinar importantes lições de
amor e paz.

Podemos nos comunicar com Deus, Jesus e os bons Espíritos através da PRECE.
Pela prece, podemos agradecer por tudo que temos, pedir algo especial ou dedicar a nossa
alegria por fazermos parte da criação divina.
E se você transformar esse rosto no seu quando conversa com Jesus através da prece?

Jesus também nos ensinou importantes virtudes para sermos mais felizes: PERDÃO,
AMIZADE, FÉ, HUMILDADE, GRATIDÃO, JUSTIÇA, e, principalmente, CARIDADE.
Para vivermos essas virtudes, Jesus nos deu uma dica preciosa: “Fazer ao outro o que
gostaríamos que o outro nos fizesse”.
Vamos escrever ou desenhar um exemplo de caridade?

Precisamos ajudar nosso coração a encontrar o caminho pra Jesus!

