
uerido amigo Jesus, gostaria de prol aos meus irmãos e a mim. E agora 
pedir que a espiritualidade amiga doam seu tempo aos meus filhos e a minha Qlevasse até o Senhor estas singelas afilhada.
palavras. Que esses pequenos e aos pequenos do 

Mestre, gostaria de agradecer pelo mundo, que a cada dia traz-nos uma lição 
maravilhoso ano, cheio de conquistas e diferente, seja de dedicação, paciência, 
boas novas. Também pelas dificuldades amor incondicional, desapego, possam 
encontradas no percurso que me tornam receber as bênçãos do Pai Celestial.
cada dia mais forte e conhecedor dos meus Como esquecer dos que já se foram e 
limites. agora habitam a Pátria Espiritual, tios, 

Por um ambiente agradável de trabalho, primos, amigos, colegas e minha querida 
onde rodeados de colegas esforçados e Sogra. Que esses irmãos possam receber em 
competentes auxiliam-me no dia-a-dia do seus íntimos as luzes reconfortadoras dos 
meu ganha pão. espíritos amigos.

Pelos amigos de hoje e de sempre que O meu agradecimento especial faço aos 
dividiram histórias e aventuras, ensinando- meus anjos guardiões, que não medem 
me quão necessário é a presença deles em esforços em diminuir minhas dores, 
nosso caminhar. aguentar minhas neuras, dividir os 

Ao companheiros das lides espíritas, problemas, amparar-me quando estou 
seja na Casa de Oração ou nos meios de fraco, aconselhar-me com sabedoria, 
divulgação, provando que sozinho não suportar o homem velho que ainda habita 
somos nada e juntos somos imbatíveis. em mim. Obrigado mentor querido por estar 

A você que lê, auxilia, divulga, repassa, sempre iluminando o meu caminho. E  a 
esse nosso mensário. minha amiga, parceira, amada, mãe, 

Aos parentes que mesmo de longe esposa, professora, mestra, sábia, doutora e 
vibram continuamente por nós, fazendo por tudo que você se desdobra para suster 
com que acreditemos que muitos desses esse lar e cuidar de nós três. Obrigado 
espíritos fazem ou farão parte da nossa Luciana!
família espiritual. Já meus pedidos Mestre é que o Senhor 

Cerro meus olhos e vibro em possa amparar e iluminar-me e a cada um 
pensamento ao meu sogro, meus irmãos e destes irmãos citados acima. Transfor-
cunhados que crescem diariamente mando nossos dias em momentos felizes, de 
conosco, além de nos presentear com aprendizado e conhecimento de suas Leis, 
sobrinhos queridos que enfeitam nossos de auxílio ao próximo carente, não só do 
momentos em família.  alimento material, mas também espiritual, 

Agradeço por ter colocado em minha se possível proporcionando-nos saúde para 
vida exemplos como meus pais, dignos, correr atrás de amor e paz.
retos, pessoas que dedicaram sua vida em 

possa ser tão bom quanto foi 2013. 
Sabemos que isso depende do nosso 
merecimento e conduta durante essa 
encarnação, portanto estejamos cientes dos 
esforços que continuamos a fazer para 
domar as nossas más inclinações e também 
se estamos amando nossos próximos como 
a nós mesmos.

Feliz Natal e
Próspero Ano Novo!
 

Inibmort

Amigo Jesus que o ano que se aproxima 
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ORAÇÃO NO NATAL

 medida que os anos terrestres te Deixa que a prece te converta o esperando-te, além, na estação de destino.
alongam a experiência, registras, espinheiral da saudade em jardim de Vive, assim, a realizar o melhor que 
com mais intensidade, na câmara da esperança, porque, todos eles, os corações puderes de vez que, se te consagras ao bem, À

memória, a presença dos que partiram. venerados que te precederam no portal da em verdade não fugirás à passagem da 
Ah! Os mortos que te guiaram ao bom grande sombra, aguardam-te jubilosos, no noite, mas todos aqueles que, um dia, te 

caminho!... imenso país da luz. conduziram ao bem ser-te-ão novas luzes 
São elas as vozes do passado que te Entretanto, para que lhes partilhes o no instante do alvorecer.

chegam, puras ao coração. Lembram-te o banquete de paz e amor, é necessária per 
           Emmanuel

berço perdido, junto às maternas canções lustres a senda de trabalho e abnegação que 
que te embalavam para o repouso, os te abriram aos pés.

L i v r o  “ J u s t i ç a  
ensinamentos do lar que te guardavam a Abraça-lhes o exemplo de sacrifício com 

Div ina”-Ps i cogra f i a  
meninice, o carinho dos irmãos que que te iluminou o entendimento e pede-lhes 

F r a n c i s c o  C â n d i d o  
beijavas na alegria transparente da infância, para que te inspirem à caminhada.

Xavier
o sorriso dos mais velhos que te Não temas, sobretudo, o avanço das 
abençoavam em oração!...Falam-te dos horas.
passos cambaleantes da idade tenra, das O tempo que traz o inverno cinzento e 
primeiras garatujas que traçaste na escola, triste é o mesmo que acende os lumes e 
dos afetos da juventude, dos laços ostenta as flores da primavera.
inolvidáveis dos quais te despediste, *
chorando, na hora extrema!... A existência, no plano físico, é 

* comparável à travessia de grande mar.
Não te rendas, contudo, ao desespero, se o O corpo é a embarcação.

frio da ausência parece constituir a única A morte é o porto de acesso a lides 
resposta da vida aos anseios que te fluem da renovadoras.
inquietação. Tudo o que fazes segue à frente de ti, 

(

)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

CORAÇÕES VENERADOS

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

CRIANÇA GOSTA DE 
PRESENTE!
AJUDEM A 

EVANGELIZAÇÃO DO 
SEU CENTRO!!!



iante da perplexidade dos ouvintes, ameaça constante; todavia, experimenta, e não os praticam?
falou Jesus, convincente: acima de tudo, o impulso de ascensão e não Esboçou Jesus manifesta 

mais consegue deter-se. Age constantemente satisfação no olhar e D
na esfera de que se fez peregrino, em favor do elucidou:— Em verdade, é muito difícil vencer os 
bem geral. Não encontra seduções — Estes, Simão, representam sementes que aflitivos cuidados da vida humana. Para onde 
irresistíveis nas flores da jornada. O dormem, apesar de projetadas no seio se voltem nossos olhos, encontramos a 
reencontro com a Divindade, de que se dadivoso da terra. Guardarão consigo guerra, a incompreensão, a injustiça e o 
reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe preciosos valores do Céu, mas jazem inúteis sofrimento. No Templo, que é o Lar do 
objetivo imutável e não mais descansa, na por muito tempo.Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade 
marcha, como se uma luz consumidora e Estejamos, porém, convictos de que os nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem 
ardente lhe torturasse o coração. Sem aguaceiros e furacões passarão por elas, sempre é possível trazer o coração puro e 
perceber, produz frutos de esperança, renovando-lhes a posição no solo, e elas limpo, como seria de desejar, porque há 
bondade, amor e salvação, porque jamais germinarão, vitoriosas, um dia. Nos campos espinheiros, lamaçais e serpentes que nos 
recua para contar os benefícios de que se fez de Nosso Pai, há milhões de almas assim, rodeiam. Entretanto, a idéia do Reino Divino 
instrumento fiel. A visão do Pai é a aguardando as tempestades renovadoras da é assim como a semente minúscula do trigo. 
preocupação obcecante que lhe vibra na alma experiência, para que se dirijam à glória do Quase imperceptível é lançada à terra, 
de filho saudoso. futuro. Auxiliemo-las com amor e suportando-lhe o peso e os detritos, mas, se 

O Mestre silenciou por momentos e prossigamos, por nossa vez, mirando a germina, a pressão e as impurezas do solo não 
concluiu: frente!lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão 

— Em razão disso, ainda que o discípulo Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus escuro e, embora dele retire em grande parte o 
guarde os pés encarcerados no lodo da Terra, abençoou a pequena assembléia familiar epróprio alimento, o seu impulso de procurar a 
o trabalho infatigável no bem, no lugar em partiu.luz de cima é dominante. Desde então, haja 
que se encontra, é o traço indiscutível de sua sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem 
elevação. Neio Lúciocessar no próprio crescimento e, nessa ânsia 

Conheceremos as árvores pelos frutos e (Pisc. Chico Xavier)de subir, frutifica para o bem de todos. O 
identificaremos o operário do Céu pelos aprendiz que sentiu a felicidade do 
serviços em que se exprime.avivamento interior, qual ocorre à semente de 

A essa altura, Pedro interferiu, perguntando:trigo, observa que longas raízes o prendem às 
— Senhor: que dizer, então, daqueles que inibições terrestres... Sabe que a maldade e a 

conhecem os sagrados princípios da caridade suspeita lhe rondam os passos, que a dor é 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a*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

A LIÇÃO DA SEMENTE

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

 AS TRÊS ÁRVORES
maginemos três pequenas árvores que acabou dormindo no barco, mas quando a 
sonhavam o que seriam depois de tempestade quase afundou o pequeno I

grandes. barco o homem levantou-se e disse ao mar 
revolto: A primeira queria ser o baú mais 

precioso do mundo, cheio de tesouros; a _" Sossega "; e entendeu que estava 
segunda queria ser um grande navio para carregando o Rei dos Céus e da Terra.
transportar reis e rainhas. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a 

A terceira árvore queria ficar no alto de terceira árvore espantou-se quando suas 
uma montanha e crescer tanto que as vigas foram unidas em forma de cruz e um 
pessoas quando olhassem para ela, homem foi pregado nela, pois fora 
levantassem seus olhos e pensassem em condenado a morte mesmo sendo inocente.
Deus. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas no 

Mas, a primeira árvore acabou sendo Domingo o mundo vibrou de alegria e a 
transformada num cocho de animais terceira árvore entendeu que nela havia 
coberto de feno, a segunda virou um sido pregado um homem para a salvação da 
simples barco de pesca carregando pessoas humanidade e que as pessoas se 
e peixes todos os dias e a terceira árvore lembrariam de Deus e de seu filho Jesus 
mesmo sonhando em ficar no alto de uma Cristo ao olharem para ela.
montanha, acabou cortada em grossas " O coração do homem pode fazer 
vigas e colocada de lado num depósito. planos, mas a resposta certa vem do 

Mas numa certa noite, uma jovem Senhor. "
mulher colocou seu neném nascido Pense nisto !
naquele cocho de animais e de repente a 
primeira árvore percebeu que continha o 
maior tesouro do mundo.

A segunda árvore anos mais tarde 
acabou transportando um homem que 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

NATAL DO VENCEDOR

O Homem plantou Ódio, tenda em 
tenda, 

O Ódio fez um conflito em graves crises,
Exterminando aldeias infelizes, 

Sem ninguém que as preserve ou que as 
defenda.

Chegam conquistadores... Nova senda:
Ódio e Guerra por todos os países...

Vem a Morte e Ihes quebra as diretrizes,
Pondo, um a um, sob as cinzas da 

lenda...

Natal!... Promessa e luz de longas 
eras!...

É Jesus renovando as primaveras 
Do amor puro, na Terra jamais visto...

Há um só vencedor, ao nosso lado, 
Tão vivo agora, como no passado, 

O alto Herói, Nosso Senhor Jesus Cristo.

Maria Dolores

(Soneto recebido pelo médium Francisco 
Cândido Xavier, no Culto do Evangelho, 
em sua própria residência, na noite de 

28-9-94, em Uberaba, Minas.)



o mundo antigo, o apelo à 
Justiça significava a 
punição com a morte. As N
d í v i d a s  p e q u e n i n a s  

representavam cativeiro absoluto. 
Os vencidos eram atirados nos vales imundos. 
Arrastavam-se os delinqüentes nos cárceres 
sem esperança. As dádivas agradáveis aos 
deuses partiam das mãos ricas e poderosas. Os 
tiranos cobriam-se de flores, enquanto os 
miseráveis se trajavam de espinhos.

Mas, um dia, chegou ao mundo o Sublime 
Advogado dos oprimidos. Não havia, na 
Terra, lugar para Ele. Resignou-se a alcançar a 
porta dos homens, através de uma estrebaria 
singela.

Em breve, porém, restaurava o templo da 
fé viva, na igreja universal dos corações 
amantes do bem. Deu vista aos cegos. Curou 
leprosos e paralíticos. Dignificou o trabalho 
edificante, exaltou o esforço dos humildes, 
quebrou as algemas da ignorância, instituiu a 
fraternidade e o perdão.

Processaram-no, todavia, os homens 
perversos, à conta de herético, feiticeiro e 
ladrão.

Depois do insulto, da ironia, da pedrada, 
conduziram-no ao madeiro destinado aos 
criminosos comuns.

Ele, que ensinara a Justiça, não se 
justificou; que salvara a muitos, não se salvou 
da crucificação; que sabia a verdade, calou-se 
para não ferir os próprios verdugos.

Desde esse dia, contudo, o Sublime 
Advogado transformou-se no Advogado da 
Cruz e, desde o supremo sacrifício, sua voz 
tornou-se mais alta para os corações humanos. 
ele, que falava na Palestina, começou a ser 
ouvido no mundo inteiro; que apenas 
conversava como o povo de Israel, passou a 
entender-se com as várias nações do Globo; 
que somente se dirigia aos homens de 
pequeno país, passou a orientar os 
missionários retos de todos os serviços 
edificantes da Humanidade.

Que importam, pois, nos domínios da Fé, 
as perseguições da maldade e os ataques da 
ignorância? A advogado da Cruz continua 
operando em silêncio e falará, em todos os 
acontecimentos da Terra, aos que possuam 
"ouvidos de ouvir".

( X AV I E R ,  F r a n c i s c o  
C â n d i d o .  A n t o l o g i a  
Mediúnica do Natal .  
Espíritos Diversos. FEB.)

C o l a b o r a ç ã o :  P ro f .  
Waldomiro B. Bana
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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 800 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar

CONHEÇA O SITE DA USE -  http://uselins.wordpress.com/

Acompanhem 
a USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

 Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

“Sabeis estas coisas, bem aventurados sois se 
as fizerdes” – João, 13:17

reestruturar a conceituação do Testamento 
Divino e buscar, como acontece hoje ao 
influxo dos postulados do Consolador 

Amigos, que Jesus nos guarde em sua paz. Prometido, o supremo consolo da fé ajustada 
o perceber a responsabilidade dos aos fundamentos simples da vida, sem a 
espíritas, como detentores das inconveniente e nociva influência das Ainterpretações mais avançadas dos convenções humanas. 

ensinamentos de Jesus, é importante Po r  e s sa  r azão ,  convocamos  os  
reconhecer com grande alegria e felicidade trabalhadores da Seara espírita, para que 
que temos no processo de reforma íntima que juntos rejubilemo-nos com o feliz encontro 
estamos convocados a realizar, ainda na carne, com a nobre mensagem esclarecedora e 
que é o veículo do qual desfrutamos consoladora da doutrina cristã que ora 
justamente para isso, com os ensinos de nossa esposamos, participando com alegria desse 
doutrina para o entendimento de que valoroso e pacífico exército de almas 
precisamos investir no Reinado do Espírito fervorosas que, pelo exercício do trabalho no 
sobre a matéria, em nossas construções morais bem, da oração nascida do fundo do coração, 
espirituais, em busca de um porvir feliz. da boa-vontade e do serviço aos semelhantes, 

Imprescindível se faz, que mudemos de buscarmos construir no mundo, precioso trilho 
atitude diante dos novos desafios que a vida de acesso à comunhão com Jesus, entendemos 
nos apresenta, enfrentando-os corajosamente após o encontro com essa bendita doutrina 
mantendo nosso esforço por seguir o roteiro de espírita que, as oferendas que hoje podemos 
luz que o espiritismo nos oferece, fazer a esse Mestre e Guia de nossas vidas, não 
oportunizando-nos uma perfeita interpretação podem ser mais aquelas que no passado lhe 
das lições divinas, propondo-nos soluções apresentávamos representadas pelos bens 
simples aos problemas complicados, materiais sem o menos esforço em comungar-
satisfazendo indagações e decifrando lhe as mensagens e exemplos que Ele nos 
enigmas, ao clarão da fé que raciocinada sem trouxe e vivenciou junto a nós, e quer Mateus 
levar em conta os perniciosos artifícios de registrou em suas anotações no capítulo 6, 
antes. versículo 33, quando o Celeste Amigo nos 

Convoca-nos às eminências do trabalho adverte: — “Buscai, acima de tudo, o Reino de 
com o Senhor, sem a intervenção muita vez Deus e a sua justiça e todas essas coisas ser-
abusiva de autoridades humanas, que, como vos-ão acrescentadas.”
acontece em grande parte e em variadas Compreendemos hoje, que os bens 
correntes religiosas ao invés de garantirem a materiais têm sua importância capital em 
escalada, na estrada do progresso do nosso presente momento de espírito encarnado 
indivíduo, talvez até lhes tolhessem o direito em um planeta de provas e expiações, mas, que 
de aprender, servir e até de decidir o rumo a os bens do Espírito Imortal que somos, 
segui, pois, sabemos como ninguém que o representa a verdadeira e maior preocupação 
Paraíso deve ser edificado gradativamente em que devemos ter, em virtude de sabermos que o 
nós mesmos, dia após dia. corpo físico tem seu tempo limitado de 

Somos sabedores de que muito maior é a existência em cada encarnação, enquanto o 
responsabilidade que nos pesa nos ombros, Espírito jamais perecerá, pois, está fadado à 
porquanto nossos irmãos de correntes felicidade e à pureza espiritual pela eternidade.
religiosas diferentes, em transpondo o limiar Que possamos somar nossos esforços no 
do túmulo, poderão referir-se às telas mentais a trabalho de desenvolvimento do bem e da paz 
que foram escravizados no culto externo, ou nos corações de toda a humanidade, e façamos 
alegarão com justiça o insulamento a que a parte que nos cabe realizar com esmero e 
foram constrangidos na fidelidade à letra que amor, para que o mais cedo possível, essa 
mata, sem direito às interpretações diferentes realidade seja sentida e vivenciada na terra por 
pelo espírito que vivifica. todos nós.

Temos dessa forma, possibilidades de obter 
Bibliografiaconhecimentos evangélicos mais suscetíveis 
1- Evangelho de João, 13:17de plena identificação com a Verdade, 
2- Evangelho de Mateus, nutrindo-nos, desde agora, com os frutos 
6:33.sazonados que a fé raciocinada nos pode 

apresentar da vida eterna, como a concepção Francisco Rebouças
real da justiça, que nos favorece mais clara 
visão da sabedoria Divina que rege os destinos 
dos seres no Universo, pois, irmãos outros, 
oriundos de filosofias distintas da nossa, em 
contato com a filosofia espírita, lastimam a 
impossibilidade de retroação no tempo, para 

OPÇÃO PELO EVANGELHO MENSAGENS DE EMMANUEL
O ADVOGADO DA CRUZ
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Fone: (14) 3552 2127

Rua: Dr. Carlos de Campos n.º 610 - Getulina/SP

EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS
DIA 09/12 - Edgar Feres Filho
DIA 16/12 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 23/12 - Audio e Vídeo
DIA 30/12 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 06/01 - Edgar Feres Filho

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

NOSSO NATAL
I

Nosso Natal é pra valer!
Pois temos JESUS CRISTO nascido,

Em nossos corações a dizer,
EU sou a verdade e o caminho, à 

suas vidas,
Para que tenham segurança dentro 

delas,
E eternamente COMIGO possam 

viver!

II
COMIGO!

Nenhum de vocês ficarão velhos,
Porque a vida será um constante 

nascer,
Apoiados no arcabouço do 

evangelho,
A juventude do espírito será eterna,

Pois os homens!...
Há muito tempo deixaram a 

caverna,,
Para  que a LUZ, e AMOR em seus 

corações,
Sempre renascer!

José Bastos

POESIA

http://www2.quatromaosdeluz.com.br/

Quatro Mãos

omo sabemos o espírito sempre O caminho será mais claro a cada um, 
h a b i t a  u m  c o r p o  q u a n d o  somente quando conseguirem despojar-se 
reencarnado e que este corpo sofre a dos defeitos e falhas geradoras de C
total influência mental, espiritual e problemas e fortalecer as virtudes a serem 

psíquica  dele, que com os seus conflitos, projetadas no futuro para a sua renovação 
resquícios do passado e ainda com a interior, procurando entender as limitações 
cristalização do mental, acaba refletindo na do próximo e a conhecer-se melhor.
matéria todas estas sensações que acionam  
de pronto mecanismos que sobrecarregam Sitarda
alguns campos na esfera cerebral, criando 
aos poucos condições favoráveis para a 
instalação no físico de doenças projetadas 
pelo seu mental distorcido e por recalques 
ainda mal resolvidos.

Portanto, a origem das doenças mentais 
está interligada ao físico como reflexo, ao 
espiritual como gerenciador e ao mental 
que é o fator gerador do desequilíbrio.

A Providencia Divina aproveita das 
situações para adequar a cada um a 
dosagem necessária para o aprendizado e as 
modificações benéficas serão razão 
equilibradora para o espírito libertar-se e 
seqüenciar sua jornada com novos 
propósitos a serem seguidos.

A renovação se ajustará na medida do 
despertar da consciência.

Nada acontece por acaso e tudo se 
explica à Luz da espiritualidade, portanto, 
não se compadeçam de irmãos que passam 
pelo reajuste mais difícil, porque para a sua 
assimilação é necessário esta aplicação que 
embota na matéria alguns sensores 
importantes para o funcionamento total e 
completo do cérebro, que é o responsável 
pelas sensações, reações e comportamentos 
mentais refletidos em sua jornada terrena.

Tudo é aprendizado, nada é sem 
propósito e nada é perdido, todos no 
caminho da ascensão encontrarão flores e 
espinhos a serem colhidos para a 
regeneração, embora na maioria das vezes 
tropeçamos e voltamos a cometer os 
mesmos erros.

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari

 mcorbari@ig.com.br

AS DOENÇAS MENTAIS SÃO FÍSICAS OU ESPIRITUAIS?

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ
RÁDIO TERRA FM

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA
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