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o dia 13 de fevereiro, recebemos que versam horas cômicas, horas dotadas vem anunciar o já reconhecidíssimo 
no C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’, o de emoção, elevam o nosso espírito às mais CLUBE DO LIVRO TERCEIRO 
confrade de Sabino, Diogo altas esferas. MILÊNIO.N
Cárcere. Ele que já há algum Obrigado querido amigo por sempre A outra novidade encontra-se no 

tempo também é colaborador do nosso aceitar nossos convites de bom grado e FACEBOOK, depois de muito esperar 
facho de luz presenteou-nos com seu esperamos tê-lo sempre aqui em Getulina. criamos a página do CEFAJ, aonde o amigo 
conhecimento sobre a doutrina de Kardec Fica também um agradecimento a todos leitor irá encontrar, além dos eventos 
ao dissertar sobre a ‘‘Reforma Íntima’’. que compareceram e iluminaram nossa realizados pela casa, também fotos e 

Cada retorno seu em nossas casas, Casa com a sua presença nesta noite notificações sobre os mesmos, lindas 
observamos a desenvoltura que esse irmão especial. mensagens e notícias do movimento 
vem adquirindo para entreter-nos, diria *** espírita.
mais, para encantar aos espectadores que Novidades ocorridas nesse mês de Quer ficar sempre por dentro do que está 
compareceram em grande número para lhe fevereiro: a primeira localiza-se na página acontecendo? Siga a nossa página nesse 
ouvir. 3, recebendo um destaque especial a endereço: https://www.facebook.com/ 

Sua humildade cativante, suas narrativas LIVRARIA ESPÍRITA LIBERTAÇÃO, feamorejustica/?fref=ts.
Lembrando que a maior caridade que 

podemos fazer pelo espiritismo é a sua 
divulgação!

Beijos no coração!

Inibmort

CURTA E COMPARTILHE!

ESPÍRITAS E ‘‘ESPÍRITAS’’
 inegável que, dentre os alunos das É' pela mesma razão que vemos surgir, Quando se lhe pergunta o motivo, 
diversas escolas religiosas que aceitam além daqueles que fazem um pouco, mas responde que perdeu o entusiasmo. É
Jesus por mestre supremo, são os nunca o que podem e devem fazer, outros Todavia, servir ao próximo não é questão de 

espíritas os que mais se aproximam dos a d e p t o s  d a  Te r c e i r a  R e v e l a ç ã o  entusiasmo, e sim de necessidade e, mais 
ideais evangélicos de fraternidade, vividos distanciados da condição de verdadeiros que isso, de obrigação.
pelas primitivas comunidades cristãs. espíritas, como, por exemplo, o futuro Na Terra, há leis humanas que somos 

servidor.Atestam com eloquência esta realidade obrigados a observar, ainda que não nos 
suas obras de assistência social, as quais, Eterno pedinte de favores espirituais, sintamos dispostos. Caso contrário, a nossa 
proporcionalmente ao número de adeptos, proclama-se perturbado e se queixa de conduta poderá comprometer o equilíbrio 
s e  a p r e s e n t a m  e m  e s m a g a d o r a  distúrbios físicos; reclama dificuldades da sociedade em que vivemos e sofreremos 
percentagem. financeiras e atribulações domésticas. as sanções da justiça.

Promete que se seus problemas forem Entretanto, a consciência do dever é tão Com muito mais rigor, se desejamos 
resolvidos será, mais tarde, um ativo frágil na criatura humana, que, mesmo a viver em paz, devemos respeitar as leis 
colaborador da Seara Espírita. Semelha-se família espírita, com todos os seus universais perfeitas, instituídas por Deus. 
ao doente que, tendo o remédio no bolso, incontestáveis méritos, ainda não atingiu o Uma delas é a Lei da Solidariedade, cujo 
julga a cura garantida, quando, em verdade, p l e n o  a p r o v e i t a m e n t o  d e  s u a s  parágrafo principal determina que 
para isso é imperioso fazer uso do possibilidades na semeadura do Bem. "façamos ao nosso semelhante o bem que 
medicamento. desejaríamos nos fosse feito".- Hoje, não irei ao Centro - recebi 

Sendo o Espiritismo a prescrição de familiares .- Hoje, não visitarei enfermos Não é fácil o cumprimento da Lei da 
Jesus para os males que nos afligem, não no hospital - está chovendo. Solidariedade. Exige desprendimento dos 
p o d e m o s  m a n t e r  s u a s  f ó r m u l a s  bens terrenos e das situações transitórias; - Hoje, não participarei dos serviços 
aprisionadas na embalagem da teoria, o que renúncia das horas de prazer e do mediúnicos - sinto-me indisposto.
nenhum proveito nos trará. comodismo. Exige, sobretudo, a derrota da - Hoje, não comparecerei à reunião da 

E se o grande recurso de equilíbrio e paz indiferença, que faz do Homem um mau diretoria - não querem aceitar a minha idéia.
indicado insistentemente por seus arautos é cidadão do Universo.- Hoje, não socorrerei famílias pobres - o 
o esforço perseverante e disciplinado em Porém, nada disso se compara aos automóvel está na oficina.
benefício do próximo, tanto que a norma sacrifícios a que se submeteu Jesus em S e m  a  m í n i m a  c e r i m ô n i a  o u  
básica da doutrina proclama que "Fora da nosso benefício. E que seria de nós se o constrangimento, transferimos obrigações 
Caridade não há salvação", não podemos Mestre inesquecível, após os primeiros e tarefas, evitando considerar que 
deixar para amanhã esse trabalho, se contactos com as misérias humanas, semelhante atitude compromete nossa 
realmente almejamos uma situação melhor. des is t i sse  do apostolado divino,  desejada condição de seareiros e causa 

Há outro tipo de espírita - o ex- proclamando: "Perdi o entusiasmo!"s é r i o s  t r a n s t o r n o s  a o s  o b r e i r o s  
trabalhador -  figura mais lamentável que o desencarnados, pois em grande parte do Richard Simonettieterno candidato, porque, pior do que não t r a b a l h o  q u e  d e s e n v o l v e m ,  
pegar na charrua, é abandoná-la antes de (Do Livro: Para viver a incansavelmente, em favor dos homens, 
completar o serviço. Este já colaborou em grande  mensagem)dependem de instrumentos humanos, seja 
instituições espíritas, participou de no conforto ao enfermo, no socorro ao 
atividades assistenciais e, não raro, foi desequil ibrado,  na orientação ao 
médium.desajustado...

- Agora - proclama -, estou aposentado.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste



iscorriam os discípulos, entre si, apresentando o conteúdo 
quanto às coisas essenciais ao aos poucos irmãos de 
bem-estar, quando o Senhor, infortúnio que seguiriam D
assumindo a  d i reção  dos  junto dela, exclamou:

pensamentos em dissonância, acrescentou: - “Meu filho é o que 
- É indispensável que a criatura entenda a possuo de mais precioso e 

própria felicidade para que se não aqui tenho o que considero de mais útil”. O 
transforme, ao perdê-la, em triste fantasma insignificante volume continha dois pães e 
da lamentação. Longe das verdades mais dez figos maduros, com os quais se 
simples da Natureza, mergulha-se o alimentou a reduzida comunidade de 
homem na onda pesada de fantasiosos náufragos, durante as horas aflitivas que os 
artifícios, exterminando o tempo e a vida, separavam da terra firme.
através de inquietações desnecessárias. O Mestre repousou, por alguns segundos, 

E como quem recordava incidente e acrescentou:
adequado ao assunto, interrompeu-se por - A felicidade real não se fundamenta em 
alguns instantes e retomou a palavra, riquezas transitórias, porque, um dia 
comentando: sempre chega em que o homem é 

- Ilustre dama romana, em companhia constrangido a separar-se dos bens 
dum filhinho de cinco anos, dirigia-se da exteriores mais queridos ao coração. Os 
cidade dos Césares para Esmirna, em loucos se apegam a terras e moinhos, 
luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar moedas e honras, vinhos e prazeres, como 
na embarcação, fizera-se acompanhar de se nunca devessem acertar contas com a 
dois escravos, carregados de volumosa morte. O espírito prudente, porém, não 
bagagem de jóias diferentes: colares e desconhece que todos os patrimônios do 
camafeus, braceletes e redes de ouro, mundo devem ser usados para nosso 
adornados com pedrarias, revelavam-lhe a enriquecimento na virtude e que as 
predileção pelos enfeites raros. Todo o bênçãos mais simples da Natureza são as 
pessoal de serviço inclinou-se, com bases de nossa tranqüilidade essencial. 
respeito, ao vê-la passar, tão elevada era a Procuremos, pois, o Reino de Deus e sua 
expressão do tesouro que trazia para bordo. justiça, tomando à Terra o estritamente 

Tão logo se fez o barco ao mar alto, a necessário à manutenção da vida física e 
distinta senhora converteu-se no centro das todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas.
atenções gerais. Nas festas de cordialidade 
era o objetivo de todos os interesses pelos 
adornos  br i lhan tes  com que  se  
apresentava.

A excursão prosseguia tranqüila, quando, 
em certa manhã ensolarada, apareceu o 
imprevisto. O choque em traiçoeiro recife 
abre extensa brecha na galera e as águas a 
invadem. Longas horas de luta surgem 
com a expectativa de refazimento; 
entretanto, um abalo mais forte leva o 
navio a posição irremediável e alguns 
botes descidos são colocados à disposição 
dos viajantes para os trabalhos de 
salvamento possível.

A ilustre patrícia é chamada à pressa.
O comandante calcula a chegada a porto 

próximo em dois dias de viagem arriscada, 
na hipótese de ventos favoráveis.

A jovem matrona abraça o filhinho, 
esperançosa e aflita. Dentro em pouco ela 
atinge o pequeno barco de socorro, 
sustentando a criança e pequeno pacote em 
que os companheiros julgaram trouxesse 
as jóias mais valiosas. Todavia, 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR 

*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 DO ESSENCIAL

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

DEDICA-TE A MANSIDÃO
"Bem-aventurados os mansos, porque 

herdarão a Terra." (Mateus 5:5)

Dedica-te a mansidão e a doçura.
Gestos de ternura alimentam o 

coração.
Carinho é pão que farta a mesa.
Calma e tolerância solucionam 

conflito e desunião.
Paciência é sempre uma benção.
Flor perfumada que anima a alma.
Compaixão ajuda em qualquer 

situação.
Discórdia e reprimenda afastam 

simpatia.
Gritos e acusação são pedradas no 

fundo da mente.
Desde já, felicidade na 

terra é sinônimo de Paz.
E Paz, hoje e sempre, 

nasce da sementeira de 
afeto e respeito de cada 
dia!

       Diogo Cáceres

POESIAS
UM ALERTA DOS CÉUS

  

I
Quando garoto, eu morava na roça,

Casa de barro, amarrado em bambús,
Com cipós apertando-os na extremidade,
Vez ou outra, eu lembrava das casas da 

cidade,
E às vezes também pensava, que o céu por 

lá,
Não tinha semblantes, tão azul!

  

II
 Logo cedo, já estava de enxada nas  mãos,
Logo que acabava a madrugada e sumia a 

escuridão,
Eis-me carpindo os matos, e pedia ao sol,
Que logo esquentasse, e secasse todo, no  

quente chão!
 

III
 De vez em quando uma mordida, da 

formiga Lavapés,
Oh! formiguinha duída, que em qualquer 

distraída,
Ela ardia, os meus empoeirados pés,

Vez ou outra era um aviso providencial,
Alerta, enviada do distante céu,

Pois não é, que numa dessas, que fiquei tão 
assustado,

Quando abaixei, para detonar aquela 
pequena formigunha,

Vi que na minha direção vinha, uma 
enorme cascavel!

  

IV
Depois de uma dessas, e um pouco distante 

dalí,
Em preces eu me ajoelhei no chãos,
E para o alto elevei minhas mãos,

Dirigindo aos céus inteirinho azul, pela 
bendita formiguina,

Porque se não fosse ela, é bem provável,
Que eu não estaria, mais   aqui!

           José Bastos

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

Quatro Mãos



Página 03                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                03/2017

O VALOR DE UM SONHO
oram quase oitenta anos de espera médica se tornou a pessoa mais idosa a O sonho vale a alma dos homens que 
mas, finalmente, aconteceu. receber o título de PhD., na Alemanha. não desistem, que lutam, se esforçam, F

acreditam e, tal como a fênix, renasce das Ela foi brilhante e não somente pela A alemã Ingeborg Rapoport, de cento e 
cinzas deixadas pela derrota, tornando-os idade. Ficamos impressionados com a dois anos, recebeu o título de doutorado 
melhores, mais fortes, mais sábios.sua agilidade mental e sem palavras que lhe fora negado pelos nazistas, pelo 

sobre o seu conhecimento, afirmou o Em verdade, a grande conquista não fato de ser judia.
reitor da Faculdade de Medicina. está em realizar todos os ideais e sonhos. Sua tese foi desenvolvida e escrita em 

Está, sim, em nunca, jamais desistir.Com seu diploma em mãos, a doutora 1938, na Universidade de Hamburgo, 
I n g e b o rg  a f i r m o u :  P a r a  m i m ,  *    *    *Alemanha. Suas pesquisas eram 
pessoalmente, o diploma não significou Por vezes, podemos nos perguntar se relacionadas à difteria, doença que matou 
nada, mas apoiar a grande causa de ficar a vale a pena nutrir objetivos, ideais, milhares de pessoas no século passado.
par com a História, esse sonho eu queria perspectivas, quando o percurso se faz O orientador da médica à época 
realizar. árduo, penoso, sofrido.escreveu uma carta relatando que ele teria 

*    *    * Valerá a pena continuar sonhando pelo aceitado seu trabalho. Todavia, as leis 
Quanto vale um sonho? bom, pelo justo, pelo progresso social, antissemitas do Terceiro Reich proibiam 

moral, intelectual, por algo melhor e Um sonho vale todas as lágrimas que ela defendesse sua tese.
grandioso?derramadas para sua conquista.Depois que tomaram o controle da 

A alma sensível do poeta Fernando Vale as noites insones, as tentativas Alemanha em 1933, os nazistas passaram 
Pessoa responde: Tudo vale a pena se a f r u s t r a d a s ,  o s  p e n s a m e n t o s  a expulsar todos os judeus das 
alma não é pequena.desmotivadores.universidades e escolas, além de proibir 

Pensemos nisso! Sonhemos!que exercessem muitas profissões. Vale a presença constante do Isso é 
impossível, até que o possível se Assim, Ingeborg se refugiou nos 
apresente.Estados Unidos, mas jamais desistiu de (Redação do Momento Espírita, com 

seu doutorado. Vale o cansaço físico, mental, o gosto base na biografia de Ingeborg Rapoport 
amargo da derrota quando, pouco a e com citação de trecho do poema Mar Aos cem anos de idade, obteve da 
pouco, a vitória luminífera rompe no português, do livro Mensagem, de Universidade a promessa de reconsiderar 
horizonte. Fernando Pessoa)o caso, desde que ela defendesse a tese. 

Isso a obrigou a estudar, em poucos A verdade é que o sonho vale a sua 
meses, os avanços médicos das últimas grandeza, pois, embora os caminhos para 

C o l a b o r a ç ã o :  oito décadas. conquistá-lo possam ser tortuosos, toda 
Luciana Beatriz Arioli criação e realização humanas tiveram sua Após completar o estágio final de seu 
Trombiniorigem num sonho.estudo e passar em um exame oral, a 

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

CONHEÇA O SITE DA USE - http://uselins.wordpress.com/
Envie-nos material através do email: movimentoespirita.bauru@gmail.com

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 
useintermucipal.lins

 

CC

Falar com Jully Anny

Cred Certo
         Empréstimos Consignados

Aposentados e Pensionistas do INSS
Servidor Público (Estadual e Federal)

Crédito Rápido, Fácil e descomplicado com
as melhores taxas e prazos.

Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127

Seja assinante do “Clube do Livro 

Terceiro Milênio”, e receba todo 

mês no local que indicar, um livro 

novo da “Literatura Espírita”.

Faça a sua inscrição no  telefone  

(14) 3522 3877 ou pelo e-mail: 

livrarialibertacao@terra.com.br

"Os nossos guias espirituais traduzem a ou grosseiras, sua função é dar e receber o palavras que dela saem.
nossa insatisfação, no mundo inteiro, Bem.  Ainda atônito, esse alguém se dirigiu 
como sendo a ausência de Jesus cristo em Não importa a aparência dos pés; sua para a porta de saída, que tinha algumas 
nossos corações" (Chico Xavier). função é tomar o rumo do Amor e da partes de vidro. Nesse exato  momento 

Humanidade. sentiu eu toda sua vida se modificaria.
omaremos seu tempo, mas temos Não importa o tipo do cabelo, se ele  Havia esse lembrete na porta afixado:
certeza absoluta, que lhe agradará, existe ou não, numa cabeça; o que importa "Veja com bons olhos seu reflexo neste Tpois nos traz belos ensinamentos. são os pensamentos que por ela passam. vidro e lembre-se de tudo que deixei 

 Vejamos: Não importa a forma ou cor dos olhos; escrito. Observe que não há nenhuma 
Alguém muito desanimado entrou o importante é que eles vejam o valor da linha sobre Mim afirmando que sou 

numa igreja e, em determinado momento, Vida. bonito".
disse para Deus: Não importa o formato do nariz; o que 

- Senhor, aqui estou porque em igrejas importa é inspirar e expirar a Fé. Autor desconhecido
não há espelhos, pois nunca me senti Não importa se a boca é graciosa ou 
satisfeito com minha aparência. sem atrativos; o que importa são as Colaboração: Raimundo Rodrigues 

Subitamente, uma folha de papel caiu Espelho
aos seus pés, vinda do alto do templo. 
Atônito, ele o apanhou e nele viu a 
seguinte mensagem:

Minha criatura, nenhuma das minhas 
obras veio ou ficou sem beleza, pois a 
feiura é invenção dos homens  e não 
minha.

Não importa se os braços são longos ou 
curtos, sua função é desempenho de 
trabalho honesto.

Não importa se as mãos são delicadas 

NÓS E O ESPELHO
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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 13/03 - Edgar Feres Filho

DIA 20/03 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 27/03 - Som & Imagem

DIA 03/04 - Reinaldo Trombini Junior

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas

Segunda - Evangelho e passes - 20 horas

Quarta - Grupo de Oração - 15:30 horas

Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

Rua Albuqueque Lins, 687 - Getulina/SP

(14)997267435 

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
LIVRARIA ESPÍRITA 

ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

MENSAGENS DE EMMANUEL 
 O ESCUDO

"Embraçando, sobretudo, o 
escudo da fé, com o qual 
podereis apagar todos os 
d a rd o s  i n f l a m a d o s  d o  
maligno." - Paulo. (EFÉSIOS, 6:16.)

Ninguém se  dec ide  à  lu ta  sem 
aparelhamento necessário.
Não nos referimos aqui aos choques 
sanguinolentos.
Tomemos,  para  exempl i f icar,  as  
realizações econômicas. Quem garantirá 
êxito à produção, sem articular elementos 
básicos, imprescindíveis à indústria? A 
agricultura requisita instrumentos do 
campo, a fábrica pede maquinaria 
adequada.
Na batalha de cada um, é também 
indispensável a preparação de sentimentos.
Requere-se intenso trabalho de semeadura, 
de cuidado, esforço próprio e disciplina.
Paulo de Tarso, que conheceu tão 
profundamente os assédios do mal, que lhe 
suportou as investidas permanentes, dentro 
e fora dele mesmo, recomendou usemos o 
escudo da fé, acima de todos os elementos 
da defensiva.
Somente a confiança no Poder Maior, na 
Justiça Vitoriosa, na Sabedoria Divina 
consegue anular os dardos invisíveis, 
inflamados no veneno que intoxica os 
corações.
Todo trabalhador sincero do Cristo 
movimenta-se na frente de longa e porfiada 
luta na Terra. Golpes da sombra e estiletes 
da incompreensão cercam-no em todos os 
lugares. E, se a bondade conforta e a 
esperança ameniza, é imprescindível não 
esquecer que só a fé representa escudo 
bastante forte para conservar o coração 
imune das trevas.

(Obra: Vinha de Luz, pisc. 
Chico Xavier)

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

 realidade transpondo os ideais, o coração, nos permitindo recomeçar 
dá demonstrações de que tudo com a responsabilidade de saber suas 
vale a pena desde que se supere o limitações do passado, buscando no hoje A
que determinou como real e que o cuidado de fazer o melhor de agora em 

na verdade foram sonhos e ilusões, que diante. 
somente serviram para dar segmento na Tudo o que se viveu é fonte de 
vida cotidiana, deixando que a experiência  que alicerçada em seu 
verdadeira meta não fosse atingida, pelo aprendizado fará com que os passos 
descaso e ignorância com que se encarou sejam mais seguros, modificando e 
até agora os projetos idealizados. A retificando os conceitos antigos, obtendo 
queda foi importante porque trouxe além a oportunidade de ser feliz, com 
da reflexão, a preocupação na mudança consciência das virtudes e defeitos que 
de atitudes, retornando agora a jornada a i n d a  p o s s u i ,  r e s p e i t a n d o  a  
com outro foco. Todo passado é individualidade de cada um.
experiência adquirida que somada aos Sonhar por dias melhores com paz no 
seus valores darão o rumo certo para os coração que aquieta a Alma, dando forças 
novos projetos. para alçar vôos mais edificantes, com 

Lutar por sonhos é importante, pois, elos fortalecidos por novas amizades, 
além de manter-se ocupado mentalmente conquistando corações endurecidos em 
estará gerando forças fortalecidas pelo nome do amor incondicional, que sente, 
vigor e desejo de alcança-los. A vive, realiza e perpetua sem magoar ou 
realização será a conquista no fazer ferir, será nosso objetivo maior.
acontecer, tendo impulso para novos  
desafios. É tão edificante ver acontecer Kharan
no real o que se plasmou e criou no 
mental, passando a acreditar nas mais 
remotas possibilidades de recomeço, de 
lutar por ideais adormecidos, que 
latentes e vivos dão sinais de despertar. A 
vida é cheia de surpresas agradáveis 
quando conseguimos a sintonia que nos 
faz transpor as barreiras que ainda ferem 

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i  
( m a r c o . c o r b a r i  
271@gmail.com)
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