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oi com grande satisfação e alegria emocionando a todos que o assistem.
que no dia 12 de junho nós Fica aqui as nossa felicitações aos 
recebemos no C.E. ‘‘Fé, Amor e responsáveis que durante 75 anos F
Justiça’’ o confrade da cidade de mant iveram essa  casa  em pleno 

Pongaí, o agora amigo Luiz Otávio funcionamento.
Henrique, que vem fazendo um trabalho ***
promissor não só nas cidades vizinhas, mas E pra encerrar as congratulações, 
aonde seus braços alcançarem. voltamos nossos olhos ao nosso Facho de 

Para comemorar os 78 anos da nossa Luz, que nesse mês comemora o seu nono 
abençoada Casa de Oração, ele falou sobre ano.
o Capítulo 19 do Evangelho Segundo Nove anos  levando mensagens  
Espiritismo, afirmando que nossa fé edificantes àqueles que tem o privilégio de 
transporta tudo. tê-lo em suas mãos.

Foram momentos incríveis onde ele pode Como sempre tecemos os nossos 
nos mostrar que o homem dotado de fé não agradecimentos:
teme as adversidades da sua existência. Começamos pelos colaboradores que 

Agradecemos tanto ao Otavinho, como enviam mensagens, anúncios e convites, 
também ao pequeno, mas acolhedor preenchendo cada lacuna com o que de 
público que esteve presente naquela fria melhor nossa doutrina tem a oferecer.
noite, em que todos saíram com alma e Estendendo àqueles que fazem com que 
corações aquecidos. tanto as edições físicas quanto eletrônicas 

*** possam chegar ao seu destino.
Dia 23/07 o C.E. ‘‘Amor e Caridade’’ Não menos importante os patrocinadores 

estará completando mais um ano de luz e que confiam o nome de sua empresa a uma 
assistência tanto aos encarnados, quanto maravilhosa causa.
aos desencarnados que tanto necessitam de E principalmente você, 
informação e auxílio. amigo leitor.

Estará a cargo da preleção da noite o  Beijos no coração!
nosso tão querido amigo da cidade de    
Sabino, Diogo Caceres.             Inibmort

Palestrante que já há algum tempo vem 

PARABENIZANDO

HISTÓRIA DE UM PÃO
uando Barsabás, o tirano, demandou o Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes missionário divino. - Segue a claridade do Qreino da morte, buscou debalde povoavam-no em todas as direções. pão que deste, um dia, por amor, e livrar-te-
reintegrar-se no grande palácio que lhe ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas.Barsabás, sem perceber, alcançara a Casa 

servira de residência. das Preces de Louvor, nas faixas inferiores E Barsabás acompanhou a tênue raio do 
A viúva, alegando infinita mágoa, do firmamento. tênue fulgor que se desprendia daquela gota 
desfizera-se da moradia, vendendo-Ihe os estelar, mas, em vez de elevar-se as Alturas, Não obstante deslumbrado, chorou, 
adornos. encontrou-se numa carpintaria humilde da impulsivo, ante o Ministro espiritual que 

própria Terra.Viu ele, então, baixelas e candelabros, velava no pórtico.
telas e jarrões, tapetes e perfumes, jóias e Um homem calejado aí refletia, Após ouvi-lo, generoso, o funcionário 
relíquias, sob o martelo do leiloeiro, manobrando a enxó em pesado lenho...angélico falou sereno:
enquanto os filhos querelavam no tribunal, Era Jonakim, aos quarenta de idade.- Barsabás, cada fragmento luminoso que 
disputando a melhor parte da herança. contemplas é uma prece de gratidão que Como se estivessem as dois identificados 

Ninguém lhe lembrava o nome, desde que subiu da Terra ... no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a 
não fosse para reclamar o ouro e a prata que ele, qual viajante abatido, de volta ao calor - Ai de mim - soluçou o desventurado - eu 
doara a mordomos distintos. do lar... (...)jamais fiz o bem...

E porque na memória de semelhantes - Em verdade - prosseguiu a informante -, 
amigos ele não passava, agora, de sombra, trazes contigo, em grandes sinais, a pranto e Decorrido um ano, Jonakim, a 
tentou o interesse afetivo de companheiros a sangue dos doentes e das viúvas, dos carpinteiro, ostentava, sorridente, nos 
outros da infância... velhinhos e órfãos indefesos que braços, mais um filhinho, cujos louros 

Todav ia ,  en t r e  e l e s  encon t rou  despojaste, nos teus dias de invigilância e cabelos emolduravam belos olhos azuis.
simplesmente a recordação dos próprios de crueldade; entretanto, tens aqui, em teu Com a benção de um pão dado a um 
atos de malquerença e de usura. crédito, uma oração de louvor... menino triste, por espírito de amor puro, 

Barsabás, entregou-se as lágrimas de tal E apontou-lhe acanhada estrela, que conquistara Barsabás, nas Leis Eternas, o 
modo, que a sombra lhe embargou, por fim, brilhava a feição de pequenino disco solar. prêmio de renascer para redimir-se.
a visão, arrojando-o nas trevas. - Há trinta e dois anos - disse, ainda, o 

Irmão XVagueou por muito tempo no nevoeiro, instrutor -, deste um pão a uma criança e 
entre vozes acusadoras, até que um dia essa criança te agradeceu, em prece ao Do Livro O Espírito da 
aprendeu a pedir na oração, e, como se a Senhor da Vida. Verdade. Psicografia de 
rogativa lhe servisse de bússola, embora Chorando de alegria e consultando velhas Francisco Cândido Xavier.
caminhasse às escuras, eis que, de súbito, se lembranças, Barsabás perguntou:
lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de - Jonakim, o enjeitado?
seus passos, um santuário sublime, - Sim, ele mesmo - confirmou a 
faiscante de luzes.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

PALESTRA EM COMEMORAÇÃO
 AOS 75 ANOS DO C.E. 
‘‘AMOR E CARIDADE’’

PALESTRANTE:
DIOGO CACERES

TEMA: AMOR, SEMPRE 
AMOR

DIA: 21/07 - HORÁRIO: 20:00
RUA WASHINGTON LUIZ, 353

GETULINA 



entro da noite muito clara, os chuva cristalina se fez 
companheiros reunidos em casa de pesada e sombria; no 
Pedro comentavam as dificuldades e n t a n t o ,  q u e  l h e s  D
n a  d i v u l g a ç ã o  d a s  i d é i a s  aconteceria se as dádivas 

redentoras. d o  A l t o  a s  n ã o  
Muita gente se valia do socorro de Jesus, b e n e f i c i a s s e m ?  

buscando vantagens próprias. Possivelmente, morreriam, em breve, até às 
C e r t o  n e g o c i a n t e  p r o v o c a v a  o  raízes.

ajuntamento popular em determinada região Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão 
da praia, a fim de estimular a venda de de ramagens fartas, servindo aos lares 
vinhos; carroceiros vulgares intensificavam abençoados dos passarinhos.
a propaganda do Reino Celeste, nas Demandaram além e descobriram alguns 
cercanias, não com o objetivo de se pessegueiros, cujas flores guardavam as 
tornarem melhores, mas para alugarem gotas do céu, com tanta beleza, que mais se 
veículos diversos a doentes de longe, assemelhavam, dentro delas, a diamantino 
interessados na assistência do Mestre. orvalho, levemente irisado pela claridade 

O parecer de quase todos os apóstolos era solar.
inquietante e desalentador. O mestre, indicando-as, disse: - Aqui, as 

Foi quando o Divino Amigo, tomando a pétalas puras conservaram o dom celeste 
palavra, explanou: com absoluta fidelidade e, muito em breve, 

- Certo filósofo, mergulhado nos estudos serão perfume e beleza em excelentes frutos 
da Revelação Divina, possuía um discípulo para o banquete da vida.
que nunca se conformava com a Logo após, espraiando o olhar pela 
incompreensão do povo quanto às verdades paisagem enorme, falou ao discípulo 
celestes. espantado: - Jamais censures o manancial do 

Inflamava-se, de minuto a minuto, contra socorro celeste.
os maus, os ingratos ou os hipócritas, que Cada homem lhe recebe o valor no plano 
abusavam dos elevados ensinamentos de em que se encontra.
que se via portador. Guardando-lhe os princípios sublimes, o 

O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até criminoso se faz menos cruel, o pior se 
que numa linda manhã, vindo um aguaceiro mostra menos mau, o imperfeito melhora, o 
rápido de estio, convidou-o para um breve infortunado encontra alívio e os bons se 
passeio até o campo próximo, depois de engrandecem para maior amplitude no 
refeita a paisagem. serviço ao Nosso Pai.

Não haviam andado meia-milha, quando Se possuis raciocínio suficiente para 
avistaram vasta faixa de pântano; e o discernir a realidade, não te percas em 
orientador, observando que o charco recebia reprovações vazias.
a água da chuva, explicou: - Eis que o Aprende com o Supremo Senhor que ajuda 
lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele sempre, de acordo com a posição e a 
faz imundo caldo, mas existem batráquios necessidade de cada um, e distribui com 
que se beneficiarão com segurança e todos os que te cercam os bens do Céu que já 
eficiência, porquanto, se não chovesse, podes reter com fidelidade e o Céu te abrirá 
provavelmente estas águas escuras se o acesso a tesouros sem-fim...
transformariam em veneno mortal. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-

Depois de alguns passos, encontraram se.
poças de enxurrada nos recôncavos de terra Os apóstolos, como se houvessem 
dura,  e  o mentor,  anal isando-as,  recebido sublime lição em tão poucas 
acrescentou: - Aqui, a fonte jorrada do p a l a v r a s ,  e n t r e o l h a r a m - s e ,  
firmamento é agora lama desagradável; expressivamente, silenciosos e felizes.
entretanto, que seria deste chão estéril se a O Senhor, então, abençoou-os e retirou-se 
água divina o não visitasse? Amanhã, talvez para as margens do lago, fitando, pensativo, 
veremos neste solo perfumada floração de a s  cons t e l ações  que  
lírios rústicos. tremeluziam distantes...

Marcharam adiante e detiveram-se na 
contemplação de algumas árvores nuas.

A água, nos galhos ressequidos, parecia 
cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu: 
— Nestas árvores abandonadas, a bênção da 

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

PROVEITO COMUM

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

SEJA LUZ!
Seja luz!
Seja paz!
O mundo conta contigo.
Nas sombras da dor... 
Ou nas lágrimas da tristeza... 
Tua presença pode fazer a diferença. 
Fé e coragem... 
Bondade e perdão... 
Alegria e compaixão... 
São teus poderes divinos. 
Leva-os ao caminho do próximo. 
Faz mais felizes os dias da Terra. 
Ebem-aventurado 

serão teus passos, 
a b e n ç o a d o s  o s  
corações em torno de 
ti!

       Diogo Cáceres

POESIAS
ESTÁGIOS NA ROÇA

  
I

Lembrando dos meus tempos de roça,
A moradia exibida, era uma palhoça,

Bem próxima, daquelas cobertas de sapé,
Onde o pernilongo morde e quase nem 

coça,
Porque se aprendia muito amor, e 

esperança,
Todos sustentados, nas forças que vinham 

da fé!
II

Era fé nos sustentos, que vinham da 
plantação,

Era fé na chuva, oriunda dos barulhos, do 
distante do trovão,

Era fé acima de tudo em Deus,
Que permitia as nossas vidas, pisarem 

naqueles chãos,
Era fé nas forças que emanavam do alto,
Pois somente ELE é quem nos garantia e 

garante tudo,
Embora, nossos conhecimentos, não eram 

graúdos,
Mas ELE nos dava a sabedoria, onde 

entediamos a vida,
Com muitas alegrias e dedicação!

III
Um dia, já caminhando para o fim da 

tarde,
Eis que em meus pés descalço,algo arde,

Não tinha idéia , do que provocava aquela 
sensação,

Abaixei -me para ver, o que tanto ardia,
Entre os dedos dos meus empoeirados 

pés,
Ah!.. Se não fosse a minha busca pela fé!

Estava tão perto os meus rumos para o 
céu,

Pois a picada de uma formiga lavapé,
Alertou-me que não muito longe deles,  

Dormitava uma enorme cascavel!

José Bastos 
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PESSOAS E POTES DE GELEIA
ransformamos as pessoas em potes de Nossos próprios hábitos de linguagem Sou teimoso. Não pense em vencer qualquer 
geleia. precisam ser revistos, pois muitos deles nos discussão comigo.T

acostumam ao rótulo fácil. É uma autorrotulagem, uma expressão de S i m ,  t o d a  v e z  q u e  j u l g a m o s  
Você lembra de Fulano de tal? – Não, não acomodação perante uma imperfeição, da precipitadamente, que criamos rótulos, 

lembro. – Responde o outro. qual, muitas vezes chegamos a nos orgulhar.estamos comparando as pessoas a objetos.
Aquele magrinho com nariz pontudo, Até mesmo os rótulos positivos são Objetos podem, muitas vezes, ser 

lembra? preocupantes.fac i lmente  expl icados ,  descr i tos ,  
Ah, sim, claro, agora lembrei! Quando, por exemplo, aquele amigo que compreendidos. Basta um desenho, um 

carregava em sua fronte o rótulo de Aí se encontra o embrião do vício dos esquema, ou algumas palavras e está tudo 
bonzinho, faz conosco algo que mostra uma rótulos.resolvido.
característica oposta, vem a decepção.Pode ser uma observação sem maldade, São conhecidos os jogos de mímica, nos 

Nunca esperava isso dele. – Expressão que apenas ajude a lembrar mais facilmente quais os oponentes precisam adivinhar uma 
típica de quem não conhece o outro em das pessoas, mas, por vezes,  desenvolve em palavra, uma frase, através da compreensão 
profundidade, e que preferiu ficar na nós essa prática desagradável.dos gestos do outro.
superficialidade da rotulagem.Logo mais, estaremos nos servindo, O problema está quando desejamos usar 

*   *   *habitualmente, de expressões como: essa nossa habilidade de descrever 
Beltrano é falso mesmo. Cuidado com o que Todos somos almas sendo automoldadas rapidamente alguma coisa, no convívio com 
ele diz! a todo instante.as pessoas.

Obviamente que podemos identificar as Nem temos imperfeições fixas, que Pessoas são Espíritos, almas complexas, 
dificuldades das pessoas. É algo comum na ficarão para sempre conosco, nem virtudes de realidades múltiplas e possibilidades 
vida de relacionamento. em grau de excelência, que não nos infinitas.

permitam o equívoco em situação alguma.Mas, avaliar toda uma personalidade, Avaliá-las com superficialidade é 
todo o universo de um Espírito reencarnado, Lembremos: rótulos são para potes de desrespeitá-las em sua essência divina.
e resumi-lo em uma frase, em um rótulo, é geleia, e não para pessoas.O grande escritor russo Léon Tolstoi 
pequeno e simplista demais.afirma que um dos nossos preconceitos mais 

Aplicando um rótulo a alguém, comuns e disseminados, é o de que cada Redação do Momento Espírita, com 
principalmente os negativos, estamos pessoa tem uma característica fixa. citações extraídas do livro Pensamentos 
afirmando que ele não é capaz de mudar, de para uma vida feliz, de Léon Segundo ele, tal preconceito faz com que 
crescer. Tolstoi, ed. Prestígio, 1999.existam apenas pessoas boas ou pessoas 

Estamos dizendo que a pessoa é assim e más; pessoas inteligentes ou pessoas 
pronto.estúpidas; pessoas frias ou pessoas quentes. Colaboração: Luciana 

Também aplicamos rótulos a nós Muitas vezes, com o objetivo de Beatriz Arioli Trombini
mesmos.s implif icar,  nós empobrecemos e  

menosprezamos as pessoas. Colamos na testa um adesivo dizendo: 

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

 

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

Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o Por constituir patrimônio comum à Um d ia  de  saúde ,  de  
faz.” Paulo:- Romanos – 14-6 Criação inteira é justo que todos gozem das tranqüilidade e de luz é muito 

possibilidades do tempo, mas, em geral, a importante para a cooperação  
criatura não medita na harmonia das na Lei Divina. maioria dos homens ainda não 
circunstancias que se ajustam na Terra, em percebeu os valores infinitos do Os interesses imediatos do 
favor de seu aperfeiçoamento espiritual.Atempo. mundo clamam que o “tempo é dinheiro”, 

 O homem, por certo, contaria com o para depois fazer de novo todas as obras Existem mesmo os que abusam dessa 
tempo, mas e se esse tempo estivesse sem começadas, entretanto, o apostolo nos concessão divina.
luz, sem saúde, sem trabalho? afirma que o tempo deve ser do Senhor.Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é 

Contudo, são muitos raros os que  devida por Deus.
valorizam o dia. Fonte:-  Luz no Caminho - Psicografia de Entretanto, seria justo interrogar o motivo 

Ao contrario, observam-se, em toda parte, Francisco Candido Xavier.de semelhantes presunções.
as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de 
qualquer forma.

As expressões “matar o tempo” são bem 
um reflexo da inconsciência dos homens.

E nos menores recantos, há criaturas 
n e s s e  m i s t e r ,  e x t e r m i n a n d o  a s  
possibilidades mais sagradas.

Colaboração  Pro f .  
Waldomiro B. Bana

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA

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

MENSAGENS DE EMMANUEL - TEMPO
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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 10/07 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 17/07 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 24/07 - Edgar Feres Filho 

DIA 31/07 - Imagem e Vídeo

DIA 07/08 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

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 

uando as negras nuvens invadirem o teu Qser  trazendo momentos de dores e 
desespero, PARE, PENSE e ANALISE, e 

verás por outra ótica que os momentos 
aflitivos são passageiros e de nada adiantará 
ficar vivendo a situação em lamentos, sem 
buscar soluções. A vida é cheia de altos e 
baixos e tudo serve de aprendizado a cada um 
que passa o seu quinhão. Lute, persevere sem a 
compaixão que é peculiar dos encarnados, 
sentindo-se penalizado e esquecido pelo 
criador pelas situações atuais, as vezes é 
somente o remédio amargo que trás a cura e o 
crescimento da alma. Encare a vida como uma 
jornada onde teremos que demonstrar a todo 
instante, a humildade, a serenidade, a fortaleza 
da fé e o entendimento, e caminharemos 
sempre ainda que a passos trôpegos, em 
direção à luz, e o orgulho, poder e vaidade 
pouco a pouco se dissiparão dos nossos dias, 
trazendo alento e esperanças renovadas de que 
tudo tem a sua hora, momento e adequação 
para cessar todos os males da Alma. O grande 
mérito de cada um estará contido no 
aprendizado e exemplificação do que deténs 
como certo e errado, e a vida com certeza te 
demonstrará novas facetas e soluções para que 
os seus dias sejam mais alegres e felizes, 
sabedores de que as vezes o certo é escrito por 
linhas tortas, e as dificuldades te servirão de 
exemplo para superar as futuras, contornando-
as com precisão. O refrigério da Alma, está 
intimamente ligado ao psique, e tudo o que 
criamos, pensamos e decidimos mentalmente 
se concretizará trazendo bem estar ou dores e 
sofrimento, as vezes é necessário sairmos da 
zona de conforto onde buscamos soluções 
t e m p o r á r i a s ,  q u e  s o m e n t e  a p a g a  
momentaneamente o fogo, mas deixando 
brasas incandescentes que voltarão a 
alimentá-lo. Confie, não se desespere e tudo 
voltará a normalidade, o Pai Criador não 
espera grandes passos dos filhos, mas que não 
perdurem no marcar passos, 
que os deixará estacionados.

Sidarta

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari (marco.corbari 
271@gmail.com)

LIVRARIA ESPÍRITA
 LIBERTAÇÃO

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

cumprindo-se. Porem, de nossa parte nos odo sentimento de ódio é promessa de 
arrastamos pela estrada em busca de nós sofrimento e toda sensação de dor e T
mesmos, do equilíbrio que nos mostre a tristeza que parece paralisar o coração são 
imensa alegria que existe no exercício de prelúdios de alegrias. O amor sutilmente 
nossa capacidade para amar.semeado em nosso espírito na sua origem 

Quantas irmãs e irmãos vemos bordados pelo Senhor da vida tem sido sufocado ao 
pelo câncer, pela AIDS, pela iminência de longo dos milênios por pensamentos e atos 
uma cirurgia delicada, na fila de vestidos de sombras e ignorância.
transplantes, sem falar nas deliberadas Este comportamento que ainda nos 
deficiências físicas que em tese limitariam caracteriza, não raro, alimentado pelo amor 
movimentos, atitudes e animo. Entretanto, doente conhecido por ódio, inveja, ciúme, 
vemo-los desenvolvendo atividades vaidade, orgulho, prepotência. Essa doença 
complexas, inclusive proferindo palestras que está entranhada em nosso ser gerou 
motivacionais.sofrimentos em muitos corações e estas 

Se a dor é uma das portas para a felicidade, dores sopradas ao vento, como penas foram 
por  que ficar parado na soleira, porque não espalhadas em nossa estrada.
atravessá-la? Porque ficar nesta dolência, se Esquecidos do amor que viceja na 
podemos acelerar, tocar e até abraçar a natureza, que resplende no voejar e no cantar 
felicidade através do perdão e do amor?dos pássaros, que ressalta na beleza e no 

Fé é confiança em Deus e em nós mesmos, perfume das flores, que encanta no sorriso e 
é a crença de que podemos mudar nosso reside no falar profundo dos anciãos,  
interior e tudo aquilo que nos cerca.provocávamos sofrimentos e dores. Todavia 

O  t e m p o ,  e s t a  c r i a ç ã o  D i v i n a  nossa ignorância também é acrisoladora.
infinitamente fragmentada, para estimular Deixando num canto nosso grande ideal de 
todos os filhos de Deus a transmudar-se em liberdade, seguimos cuidando da vida do 
seres alados, através de exercícios simples e outro, vendo e apontando suas falhas, 
modestos como as palavras mágicas do dia a julgando e prejudicando-o, ainda que, 
dia, que promovem sorrisos que constroem.conscientes de que este caminho prejudica 

Sigamos, com a velocidade do furacão ou nossa marcha. Mas que fazer se para seguir 
com a leveza da brisa, todavia a estrada do pelo caminho reto falta-nos coragem para 
amar exige consciência e intrepidez.                 domesticar nossos costumes.

A Paz de Jesus em cada coração.Com esse viver, promovemos no outro 
possibilidades de reparação e ascensão Flávio Natal Pereira
quando o irmão encontra-se em condições de flavionatalpereira1@g
compreender  o amor e a justiça de Deus mail.com
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NOSSO VIVER DORES DA ALMA
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