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ão é a primeira vez que falo desse Também não consigo entregar fora de 
assunto. Necessito de informações e Lins e Getulina, pelos mesmos motivos 
infelizmente não tenho o controle acima.N

Os jornais que chegam às outras cidades total do trajeto que o nosso Facho de Luz faz.
Sei apenas que deixo algumas unidades da região são recebidos por pessoas de Lins e 

com pessoas da minha confiança e que essas Getulina.
Nada impede de um confrade de Pongaí pessoas repassam para outras de sua 

conseguir alguém de Lins para receber o confiança.
O que precisamos no momento é de Farol e levá-lo para lá.

informações básicas para que o ‘‘O Farol’’ 
possa alcançar o maior numero de leitores 
possíveis e que aquela quantia que sobra 
todos os meses possa acabar.

Portanto o pedido é bem simples. Você 
que recebe o nosso jornalzinho, possa me dar 
um retorno se a quantidade que está 
recebendo é pouca, muita ou na medida 

Então eu peço mais uma vez. Me ajudem correta.
com esse censo, pois só assim conseguire-Outro pedido que eu faço é pra quem tem 
mos atingir o maior número vontade de receber a página impressa desse 
de amigos possíveis.mensário, entre em contato através do e-mail 

que se encontra na última folha e faça o 
Beijos no coração!pedido.

Só existem algumas ressalvas, não 
            Inibmortpodemos enviá-lo pelo Correio, pois além de 

oneroso, foge da nossa logística.

Algumas Casas Espíritas colaboram 
monetariamente, com uma pequena quantia 
que ajuda na impressão.

Não vamos exigir de ninguém que pague 
pelo jornal, muito menos deixar de enviar 
àqueles que o desejam. Mas agradecería-
mos àqueles que puderem fazer-nos 
doações.

PRECISAMOS DA SUA AJUDA!

JESUS E HUMILDADE
studando a humildade, vejamos se de Judas, o aprendiz insensato; porém, 
como se comportava Jesus no apesar de tudo, conservou-o até o último 
exercício da sublime virtude. dia da luta, entre aqueles que mais amava.E

Com uma simples palavra, poderia Decerto, no tempo em que ao mundo 
confundir os juízes que o rebaixavam deveria surgir a mensagem da Boa Nova, 
perante Barrabás, autor de crimes poderia permanecer na glória celeste e 
confessos; contudo, abraçou a cruz da fazer-se representar entre os homens pela 
morte, rogando perdão para os próprios pessoa de mensageiros angélicos, mas 
carrascos.preferiu descer, Ele mesmo, ao chão da 

Terra, e experimentar-lhe as vicissitudes. Por fim, poderia condenar Saulo de 
Tarso, o implacável perseguidor, a penas Indubitavelmente, contava com poder 
soezes, pela intransigência perversa com bastante para anular a sentença de Herodes 
que aniquilava a plantação do Evangelho que mandava decepar a cabeça dos recém-
nascente; mas buscou-o, em pessoa, às natos de sua condição, com o fim de 
portas de Damasco, visitando-lhe o impedir-lhe a presença; entretanto, afastou-
coração, por sabê-lo enganado na direção se prudentemente para longínquo rincão, 
em que se movia.até que a descabida exigência fosse 

necessariamente proscrita. Com Jesus, percebemos que a 
humildade nem sempre surge da pobreza Dispunha de vastos recursos para se 
ou da enfermidade que tanta vez somente impor em Jerusalém, ao pé dos doutores 
significam lições regeneradoras, e sim que que lhe negavam autoridade no ensino das 
o talento celeste é atitude da alma que novas revelações; contudo, retirou-se sem 
olvida a própria luz para levantar os que se mágoa em demanda de remota província, a 
arrastam nas trevas e que procura sacrificar valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam 
a si própria, nos carreiros empedrados do a palavra consoladora.
Mundo, para que os outros aprendam, sem Possuía suficiente virtude para humilhar 
constrangimento ou barulho, a encontrar o a filha de Magdala, dominada pela força das 
caminho para as bênçãos do Céu.sombras; no entanto, silenciou a própria 

Emmanuelgrandeza moral para chamá-la docemente  
ao reajuste da vida.

Atento à própria dignidade, era justo (Reunião pública de 9/3/59 - Questão nº 
mandasse os discípulos ao encontro dos 937 - Da obra: Religião dos Espíritos)
sofredores para consolá-los na angústia e 
sarar-lhes a ulceração; todavia, não 
renunciou ao privilégio de seguir, Ele 
mesmo, em cada canto de estrada, a fim de 
ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e 
renovação.

Certo, detinha elementos para desfazer-

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

SAL DA TERRA
"Sois o sal da Terra..." Assim 

falava o Cristo. Cantava Ele ao 
coração. 

Sabia o Divino Rabi do que és 
feito. 

Conhecia tua origem celeste.
 Tu és sal vindo do céu. 
Dá sabor a Vida... 
Traz gosto de alegria ao 

caminho. 
Preserva a alma do mal... 
Podes conservar as forças do 

bem.
Segue e confia. 
Serve e abençoa. 
Cumpre tua missão. 
F a z  o  m u n d o  

melhor com o valor 
de sua presença!

 Diogo Cáceres

POESIAS
CONVINDAM-TE

I
 Desde centenas ou milhares de vidas,
Que desfilamos no universo afora,
Os poderes MAIORES querem tirar 

provas,
Se em todas essas chances a nós 

outorgadas,
Quais os nossos ímpetos de melhoras!

II
E nesses corredores de vai e vem,
Muitos assistem o nosso desfilar,
Se já engajamos nas equipes do bem,
Ou se deixamos, todas oportunidades 

ir embora! 

III
O tempo está se esvaindo,
T a l v e z  a i n d a  t e n h a m o s  

oportunidades,
Como trabalhadores das últimas 

horas,
Agarremos essas,  em nossos 

corações,
E avancemos no bem, com toda 

vontade sincera,
Porque pode ser a última chance que 

se tem,
De permanecermos na terra,
Com os trabalhadores da nova era.

José Bastos 



berta a doce conversação da noite, modificou, fazendo-se 
em torno da Boa Nova, a esposa de m a i s  b r a n d o  e  
Zebedeu perguntou, reverente, reformando-se para o bem, A
dirigindo-se a Jesus: - Senhor, r e s t i t u i n d o - l h e  a  

como se verificará nossa jornada para o liberdade.
Reino Divino? O Cristo pareceu meditar Emancipado de novo, o 
alguns momentos e explanou: crente fiel recomeçou a jornada, porque a 

- Num vale de longínquo país, alguns ânsia de alcançar o templo divino povoava-
judeus cegos de nascença habituaram-se à lhe a mente.
treva e à miséria em que viviam, e muitos Pôs-se a caminho,  distr ibuindo 
anos permaneciam na furna em que jaziam fraternidade e alegria com todos os viajores 
mergulhados, quando iluminado irmão de que lhe cruzassem a estrada, mas, atingindo 
raça por lá passou e falou-lhes da profunda um vilarejo onde a autoridade era exercida 
beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde com demasiado rigor, foi encarcerado 
o povo escolhido adora o Supremo Pai. como sendo um criminoso desconhecido; 

Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os no entanto, sabendo que seria traído pelas 
cegos experimentaram grande comoção e próprias forças insuficientes, caso buscasse 
lastimaram a impossibilidade em que se reagir, deixou-se trancafiar até que o 
mantinham. problema fosse resolvido, o que reclamou 

O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes longo tempo.
que a situação não era irremediável. Nunca, entretanto, se revelou inativo no 

Se tivessem coragem de aplicar a si exercício do bem.
mesmos determinadas disciplinas, com Na própria cadeia que lhe feria a 
abstinência de variados prazeres de inocência ,  encontrou vast íss imas 
natureza inferior a que se haviam oportunidades para demonstrar boa-
acostumado nas trevas, poderiam recobrar vontade, amor e tolerância, sensibilizando 
o contacto com a luz, avançando na direção as autoridades, que o libertaram enfim,.
da cidade santa. O ideal de atingir o santuário sublime 

A maioria dos ouvintes recebeu as absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na 
sugestões  com manifes ta  i ronia ,  marcha; todavia, somente depois de vinte 
assegurando que os progenitores e outros anos de lutas e provas, das quais sempre 
antepassados haviam sido igualmente saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao 
cegos e que se lhes afigurava impossível a Monte Sião para adorar o Supremo Senhor.
reabilitação dos órgãos visuais. O Mestre interrompeu-se, vagueou o 

Um deles, porém, moço corajoso e olhar pela sala silenciosa e rematou: -Assim 
sereno, acreditou no método aconselhado e é a caminhada do homem para o Reino 
aplicou-o. Celestial.

Entregou-se primeiramente às disciplinas Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua 
apontadas e, depois de quatro anos de condição de cego e aplicar a si mesmo os 
meditações, trabalho intenso e observação remédios indicados nos mandamentos 
pessoal da Lei, com jejuns e preces, obteve divinos.
a visão. Alcançado o conhecimento, apesar da 

Quase enlouqueceu de alegria. zombaria de quantos o rodeiam em posição 
Em êxtase, contou aos companheiros a de ignorância, é compelido a marchar por si 

sublimidade da experiência, comentando a mesmo, e sozinho quase sempre, do escuro 
largueza do céu e a beleza das árvores vale terrestre para o monte da claridade 
próximas; contudo, ninguém acreditou d i v i n a ,  a p r o v e i t a n d o  t o d a s  a s  
nele. oportunidades de servir, indistintamente, 

Não obstante ser tomado por demente, o ainda mesmo aos próprios inimigos e 
rapaz não desanimou. perseguidores.

Agora, enxergava o caminho e Quando o seguidor do bem compreende o 
conseguiria avançar. dever de mobilizar todos os recursos da 

Ausentou-se do vale fundo, mas, sem jornada, em silêncio, sem perda de tempo 
qualquer noção de rumo, vagueou dias e com reclamações e censuras, que somente 
noites, em estado aflitivo. denunciam inferioridade, então estará em 

Atacado por lobos e víboras em grande condições de alcançar o Reino, dentro do 
número,  usava a  maior  caute la ,  menor prazo, porque viverá plasmando as 
reconhecendo a própria inexperiência, até próprias asas para o vôo divino, usando 
que, em certa manhã, abeirando-se de um para isso a disciplina de si mesmo e o 
esconderijo cavado na rocha, para colher trabalho incessante pela paz e alegria de 
mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão todos.
que lhe exigiu a bolsa; entretanto, como não 
possuísse dinheiro, deixou-se escravizar 
pelo malfeitor que durante cinco anos 
sucessivos o reteve em trabalho incessante.

O servo, porém, agiu com tamanha 
bondade, multiplicando os exemplos de 
abnegação, que o espírito do perseguidor se 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 JESUS NO LAR EM ORAÇÃO

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

Quatro Mãos

No dia 19/08/2017, o Conselho 
Deliberativo da USE Intermunicipal 
de Lins, se reuniu em sua sede na Rua 
Promissão, 448 - Lins (SP). Dentre os 
diversos assuntos abordados, 
destacamos o Ciclo de Palestras que 
será realizado durante o mês de 
outubro/2017, em comemoração aos 
213 anos do nascimento (03/10/1804 
- Lyon França) de Hippolyte Léon 
Denizard Rivail (Allan Kardec), nos 
diversos Centros adesos a USE I. 
Lins, das cidades de Cafelândia, 
Getulina, Guaiçara, Guaimbê, 
Guarantã, Lins, Pongai e Sabino.

O tema escolhido foi "Honra a teu 
Pai e a tua Mãe", Capítulo XIV do 
Evangelho Segundo o Espiritismo. 

Na próxima edição divulgaremos 
as datas, horários, nome dos exposi-
tores e locais das palestras. Todos 
estão convidados a participarem.

Departamento de Eventos 
da USE I. Lins

CICLO DE PALESTRA 
DA USE I. LINS

á quem acredite que o passado está Hmorto. Que todas as ocorrências 
felizes ou infelizes pelas quais passamos e 
fomos autores e atores não existem mais e, 
portanto, não têm nenhuma influência 
sobre nós no presente.

Ledo engano!
O que ficou para trás e não foi resolvido, 

floresceu, deu frutos, bons ou ruins, mas 
deu.

Os  es tudiosos  da  mente  e  do  
comportamento humano sabem disso. Por 
isso são tão procurados em seus 
consultórios para curar neuroses, fobias, 
angústias, ansiedade, depressão etc.

Façamos uma autoterapia diariamente, 
viajando no passado, buscando conhecer 
melhor os meandros dos dramas vividos 
por nós. Se for necessário, e sempre é, 
procuremos aquelas pessoas as quais 
prejudicamos e peçamos perdão. Não de 
boca, mas de coração.

Arrependimento sincero não é fraqueza. 
Demonstra maturidade espiritual, coragem 
e humildade na busca pelo crescimento e 
autorealização.

Muita paz.

        Geraldo Esteves Sobrinho

FAÇA AS PAZES COM 
O SEU PASSADO
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UM TELEFONE DIFERENTE
 que acontece quando nossos amores disposição dos moradores. Itaru Sasaki idealizou uma forma da 
se vão pela porta escancarada da pessoa se permitir conversar com quem se O jardim é muito lindo, com grama verde O
morte? foi, por vezes, de forma repentina.e  f l o r e s  c o l o r i d a s .  O  t e l e f o n e ,  

Aqueles de nós que guardamos a certeza desconectado, ficou conhecido como As famílias em luto talvez tivessem algo 
da vida que não acaba, choramos e oramos. telefone do vento. a dizer aos seus entes queridos e não 
Oramos pelo bem-estar deles. Oramos por soubessem como.A recomendação é para que a pessoa 
nós mesmos, a fim de que as vibrações da adentre a cabine, feche os olhos. Fique em O telefone do vento objetiva oportunizar 
prece nos tragam lenitivo à saudade. silêncio. Ouça com atenção. a conexão dos sentimentos entre os que 

Aqueles, no entanto, que não têm o apoio ficaram e os que se foram para o Grande Se ouvir o som do vento, de uma onda ou 
da crença na Imortalidade, sofrem muito Além.de um passarinho, deve abrir seu coração 
mais. para que o seu sentimento possa alcançar a Que bela e romântica maneira de auxiliar 

Será que os amores prosseguem pessoa amada que se foi. uma comunicação que, em essência, pode, 
vivendo? Se continuam a viver, eles nos simplesmente,  ser  real izada pelo O telefone do vento, que não precisa de 
veem, nos ouvem, podem se comunicar pensamento.fios, cabos, ou cartão de conta, funciona por 
conosco? meio da mente. Diz o senhor Sasaki, em sua sabedoria de 

E a dor da incerteza se soma à da saudade, mais de sete décadas: Expressar suas Assim, faça chuva ou faça sol, todos os 
tornando os dias difíceis. emoções é uma coisa difícil de fazer.dias, pessoas vão usar o telefone para enviar 

Em março de 2011, parte da costa suas mensagens. Então, as pessoas vêm extravasar seus 
noroeste do Japão foi devastada por um sentimentos, aquilo que guardam no fundo Ou simplesmente para tentar aliviar a sua 
forte terremoto, seguido de um violento da alma.tristeza. Transmitir aquele recado nunca 
tsunami. falado. Como aquele filho que assim se O telefone é somente um instrumento 

Cerca de dezesseis mil pessoas morreram expressou: palpável para estimular o que podemos 
e duas mil e quinhentas desapareceram. fazer pelo pensamento, em qualquer lugar.Oi pai, aqui é o seu filho. Deve ter sido 

Entre as vítimas, mais de quatrocentos muito duro para você ficar preso em um Mas, para muitos, o início do exercício 
moradores da pequena cidade de Otsuchi. campo de concentração na Sibéria. de uma boa comunicação entre dois 

mundos.Ainda hoje, em meio a ruínas e obras de Recentemente, recebi informações do 
reconstrução do local, habitantes vivem o governo japonês sobre a sua morte.
luto pela perda de entes queridos. Faz setenta anos que sofro com isso. Redação do Momento 

Pensando em auxiliar esses corações Minha mãe morreu. Meu irmão mais novo Espírita, com base em 
despedaçados, um habitante do lugar, Itaru morreu. Mas, meu irmão mais velho e eu notícia da g1.globo.com.
Sasaki idealizou um poético curativo. estamos bem.

Ele instalou em seu jardim uma cabine Cuide-se. Estou falando do telefone do Colaboração: Luciana 
telefônica e, desde o terremoto, a deixou à vento. Vou telefonar de novo. Tchau. Beatriz Arioli Trombini

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

 

 rapaz abeirou-se do Mentor, isso é um absurdo em confronto com a em profundo silêncio e 
mostrando-se evidentemente realidade? rematou:
acanhado, e considerou em tom de -Meu amigo - explicou-se o Mentor - -Caro amigo, se você O
pergunta: Jesus, por falta de comparações e palavras pretende observar o poder de 

-Instrutor, a sua bondade já nos disse, adequadas, legou-nos muitas lições em um agente pequenino, qual a 
várias vezes, que os ensinamentos de forma de símbolos e parábolas... Imagino semente de mostarda, sobre 
Jesus, o nosso Divino Mestre, estão que Nosso Divino Mestre tomou a um corpo extenso de dificuldades que o 
sempre iluminados para a compreensão do imagem da montanha, como significado a desorienta ou perturba, acenda uma vela 
nosso entendimento... Entretanto, às nossos hábitos e preferências. Muitos pequenina diante da escuridão.
vezes, esbarro com afirmativas d'Ele que defeitos, que ainda nos caracterizam,  
me fazem pensar inutilmente, já que não pesam sobre nós por montes de (Da Obra “A Semente De Mostarda” – 
lhes alcanço sentido... imperfeições que precisamos remover do Médium: Francisco 

mal para o bem...-Dê-me um exemplo - solicitou o Cândido Xavier)
interpelado com paciência. -Mas - continuou o aprendiz - o senhor 

concordará que isso é uma observação -Disse-nos Jesus que se tivermos fé do 
puramente filosófica; desejo que o senhor tamanho de um grão de mostarda - 
me conduza para o domínio dos fatos continuou o jovem consulente - certa 
reais.montanha, por nossa ordem, transportar-

se-á daqui para ali; não crê o senhor que O instrutor meditou por alguns instantes 

C o l a b o r a ç ã o  P ro 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 - SEMENTE DE MOSTARDA

*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

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO
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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 11/09 - Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 18/09 - Grace Queli Santos Oliveira

DIA 25/09 - Imagem e Vídeo

DIA 02/10 - Reinaldo Trombini Junior

PROBLEMA COM A BEBIDA?
PROCURE

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

GRUPO DE CAFELÂNDIA
SALÃO PAROQUIAL DA IG. MATRIZ

NOSSA SENHORA DO CARMO
Praça Beraldo Arruda 179   

Reuniões todas as 2.ª e 6ª feiras às 20:00 h.
Fones

(018) 3621-5399 - Araçatuba (Hor. Comercial)
(011) 3315-9333 - São Paulo (Plantão 24 Hs)

Email: aa@alcoolicosanonimos.org.br
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

odas as Casas Espíritas tem um que tem a vida estável como da pessoa mais No corpo humano: sem os pés não se 
a g r u p a m e n t o  d e  p e s s o a s  simples, se temperado com amor, tem o anda; sem as mãos não se toca, sem os olhos 
comprometidas com todas as mesmo valor. não se vê, sem os ouvidos não se ouve, sem T
atividades mantendo-as vivas. Quase sempre esta pessoa é o presidente. o nariz não se sente o perfume, sem a língua 

Mas, há aquelas cujas responsabilidades Mas, porque estamos presidente? não se sente os sabores e sem a 
maiores, por tempo mais ou menos longo Se estamos na direção de uma casa funcionalidade dos órgãos internos não se 
ficam centralizadas em uma pessoa ou em espírita é porque temos algum preparo, vive.
um casal: temos disponibilidade de tempo e Poderemos perder uma parte do corpo 

Cuidar do espaço físico, permitindo que sobretudo, muitos de nós, tem débitos humano, um de seus sentidos ou um de seus 
no início de cada atividade: palestra, estudo, avassaladores. órgãos e continuar vivo. Apenas um órgão é 
festividade, etc., tudo esteja limpo e no Esta atividade, devemos exercê-la com fundamental, trata-se do coração, quando 
lugar. muito amor e gratidão, porque raramente é este paralisa a vida se extingue. Isto porque 

Cuidar da compra de materiais diversos e mérito. Na maioria das vezes trata-se de alem de sua importância no contexto físico é 
da  economia  cobr indo  eventua is  necessidade bafejada pela misericórdia de também a sede do sentimento. É ali que 
necessidades financeiras. Jesus. reside o amor.

Cuidar do contato com profissionais Aquele que temporariamente tem para sí Assim também  no Centro Espírita todos 
liberais para trabalhos esporádicos ou mais maior gama de compromissos e os exerce temos nossa cota de responsabilidade.
demorados. Participar ou estar presente em contrariado é que não tem consciência dos Mas, ao contrário do corpo humano, no 
todas ou na maioria das atividades. eflúvios divinos que o envolve. Centro Espírita o amor deve ramificar-se 

Observar contribuindo, para que tudo Disponibilidade de tempo, nem sempre criando raízes em todas as pessoas.
aconteça de forma organizada, buscando o s i gn i f i c a  não  t e r  compromis sos  Saibamos ser gratos a Deus pela Honra de 
aprimoramento. profissionais ou outros fora da Casa Servir!  

Ocupar-se, às vezes um pouco mais em Espírita, mas sim saber priorizar. Lembremos Emmanuel:
estar presente em palestras nos outros Entre os irmãos queridos que hoje ‘‘Todos nos reconhecemos indicados para 
Centros, em seminários, em congressos e colaboram conosco na Casa Espírita, alguns oferecer o melhor de nós para que apareça o 
em reuniões diversas. já estão prontos e outros estão sendo melhor dos outros em auxílio de todos.’’

Fazer comentários espaçados da preparados para um dia  estarem 
necessidade de cada um contribuir com um presidentes. Flávio Natal Pereira
valor em pecúnia para as necessidades Não deve haver pressa impensada, porque Colaborador do CEIA - 
materiais, uma vez que as instituições conhecimento, disciplina e amor são Centro Espírita "Irmãos 
espíritas encontram-se alicerçadas também indispensáveis ao trabalhador para novas e Aprendizes" - Lins/SP
no solo tangível. Sempre deixando claro que mais ousadas atividades em favor da Paz de 
aos olhos de Jesus, tanto o óbolo daquele Jesus na Terra.

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

HONRA DE SERVIR
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