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Incorporado por oi to cidades,  fico apreensivo por poder rever ou certeza que se fossemos assistir às 15 
Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, conhecer nossos confrades e confreiras. palestras, iríamos ouvir e aprender lições 
Guarantã, Lins, Pongaí e Sabino, a USE- O mesmo acontece ao recebermos os diferentes, pois cada pessoa tem um estilo 
Intermunicipal de Lins, se multiplica para palestrantes. e visão diferente, mas com certeza, todas 
atender todas as Casas Espíritas desse nos mostraria o porquê de honrar nossos Não apenas por ser um dos responsáveis 
conglomerado. pais e mães.do Centro, mas também por descobrir que 

Já é de praxe todo mês de abril e outubro nesse pequeno círculo de cidades, existem Agradecemos a USE/Lins por continuar 
realizar o Ciclo de Palestras. pessoas dispostas a levar conhecimento e nos motivando a fazer parte do Ciclo. E que 

No quarto mês do ano comemoramos a bondade sem medir esforços. nos anos vindouros possamos prosseguir 
publicação do livro primário da doutrina, Neste mês fomos agraciados com dois distribuindo essa  chama com muito amor.
que foi lançado no dia 18 e no décimo mês palestrantes da cidade de Lins. Agradecemos aos responsáveis pelos 
homenageamos o codificador Allan kardec Lares Espíritas por aderirem a essa No dia 23/10 o amigo José Bastos 
que nasceu no dia 03. empreitada, aos Palestrantes por doar um presenteou-nos com suas belas palavras no 

Em razão dessas datas, os temas do C. E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’. pouco de seu tempo na propagação do 
Ciclo são oriundos do Livro dos Espíritos Espiritismo e principalmente aqueles que Já na sexta-feira, dia 27, conheci o 
em abril e do Evangelho, em Outubro. saíram de seus lares para apreciar tamanha trabalho do agora também amigo, Luiz 

fonte de luz.Duas vezes no ano a USE/Lins tem todo Cláudio Akira, que nos trouxe momentos 
o trabalho de selecionar palestrantes para indescritíveis no C.E. ‘‘Amor e Caridade’’. Só recordando que a maioria das Casas 
realizar um intercâmbio em nossa região. Espíritas mantém o trabalho de palestras De nossa Casa, ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ , o 

semanalmente, então se gostou do que Mais do que levar a informação, o Ciclo amigo Edgar Feres Filho foi palestrar em 
ouviu, não espere pelo próximo Ciclo, tem por objetivo unir ainda mais as Casas Lins na Associação Espírita Joana D’ark 
afinal instrução nunca é Espíritas. no dia 25. Já a professora Leudimila 
demais.Eu como palestrante não escondo o Rodrigues agraciou o público de Guaiçara 

 prazer e a emoção de estar conhecendo os na Câmara Municipal daquela cidade no 
Beijos no coração!Centros que fazem parte dessa sociedade. dia 26/10.

Cada vez que sou convidado a palestrar, O tema proposto foi o CAP. XIV do 
            Inibmortalém de me preparar para levar uma Evangelho Segundo Espiritismo: ‘‘Honra 

mensagem edificante da doutrina, também a teu pai e a tua mãe’’ e posso afirmar com 

VIDA LONGA AO CICLO DE PALESTRAS

O SONHO DE LUTERO
onta-se que certa vez Martinho - Tal não acontece - tornou serenamente Justiça e da Verdade, que é a Causa 
Lutero sonhara. Achava-se nos o anjo - Incontáveis são os habitantes da Universal e não pelo engrandecimento de 
umbrais* dos tabernáculos eternos. casa do Pai, ocupando todas as suas causas regionais, de determinadas C
Interrogou então, sofregamente, o múltiplas moradas. agremiações com títulos e rótulos 

anjo ali de guarda: religiosos; os que aspiram à glória de Deus, - Dize-me, então, depressa: quem são os 
ao bem comum, a felicidade coletiva. Os - Estão aí os protestantes? que se salvam, e a que igreja pertencem na 
que se salvam...Terra?- Não, aqui não se encontra um 

- Basta! -  atalhou Lutero. Já protestante, sequer. - A todas e a nenhuma - aclarou por fim o 
compreendo tudo: preciso voltar à Terra e guardião da entrada das Celestes Moradas. - Que me dizes?! Os protestantes não 
introduzir certa reforma na Reforma!...- Aqui não se cogita de denominações, nem alcançaram a salvação mediante o sangue 

de dogmas. Os que se salvam são os que de Cristo?!
* Umbral – Do latim UMBRA = visitam as viúvas e os órfãos em suas - Já lhe disse e repito: não há aqui Sombra. No Espiritismo é a zona obscura aflições, guardando-se isentos da protestantes. localizada em torno do Planeta. Neste caso, corrupção do século. Os que se salvam são - Então - tornou, espantado, o foi usado para designar às portas do Céu, os  que procuram aperfeiçoar-se ,  sistematizador da Reforma - será que aqui pois no espanhol umbral é igual a “soleira corrigindo-se dos seus defeitos, renascendo estejam os católicos-romanos, os membros da porta”.todos os dias para uma vida melhor. Os que daquela Igreja que abjurei?

se redimem são os que amam o próximo e - Tampouco conhecemos aqui os filhos Vinícius Pedro de Camargo
renunciam ao mundo,  com suas  dessa Igreja; não existem aqui romanos.
fascinações. São os que porfiam, Fonte: “Nas Pegadas - Estarão, quem sabe, os partidários de transitando pelo caminho estreito, juncado do Mestre”Maomé ou de Buda? de espinhos: o caminho do dever. Os que se 

- Não estão, nem uns nem outros. purificam são os que obedecem à voz da 
Intrigado, insistiu Lutero: consciência, e não aos reclamos do 
- Dar-se-á, acaso, que o Céu se encontre interesse. Os que conquistam a Divina 

desabitado?! Graça são os que trabalham pela causa da 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

Apresentação da Médium 
Valdelice Salum, no dia 
11/11/17, às 15 horas na Casa 
dos Espíritas e no dia 12/11/17, 
às 15 horas no Centro Espírita 
A m o r  e  C a r i d a d e  e m  
Cafelândia

PINTURA MEDIÚNICA



senhor tudo criou na direção do A mulher que recebe 
bem. Todas as criaturas, por isto, homenagens pelas suas 
s ã o  c h a m a d a s  a  p r o d u z i r  virtudes públicas é irmã O
proveitosamente. daquela que, na intimidade 

A erva tenra sustenta os animais. do lar, se sacrifica pela 
A fonte oculta socorre o inseto humilde. criancinha doente. 
A árvore é abençoada companheira dos Deus conhece as pessoas pelo que 

homens. produzem, assim como nós conhecemos as 
A flor produzirá fruto. árvores pelos frutos que nos estendem. 
O fruto dar-nos-á mesa farta. Em razão disto, os homens bons são 
O rio distribui as águas. amados e respeitados. 
A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A presença deles atrai o carinho e a 
A pedra faz o alicerce de nossa casa. veneração dos semelhantes. Os maus, 
A boa palavra revela o bom caminho. todavia, são portadores de ações e palavras 
Como desconhecer os santos propósitos indesejáveis e toda gente lhes evita o 

da vida, se a natureza que a sustenta reflete convívio, tanto quanto nos afastamos das 
os sábios desígnios da Providência? plantas espinhosas e ingratas. 

Grande escola para o nosso espírito, a O homem bom compreende que a vida 
Terra é um livro gigantesco em que lhe pede a bênção do serviço e levanta-se 
podemos ler a mensagem de amor universal cada manhã, pensando: — “Que belo dia 
que o Pai Celeste nos envia. para trabalhar!”

Desde a gota de orvalho que alimenta o O mau, porém, ergue-se de mau humor. 
cacto espinhoso, à luz do Sol que brilha no Não sabe sorrir para os que o cercam e 
alto para todos os seres, podemos sentir o costuma exclamar: — “Dia terrível! Que 
apelo da Infinita Sabedoria ao serviço de destino cruel! Detesto o trabalho e odeio a 
cooperação na felicidade, na paz e na vida!” 
alegria dos semelhantes. Um homem, qual esse, precisa de auxílio 

Todo homem e toda mulher nascem no dos homens bons, porque em não se 
mundo para tarefas santificantes, segundo a dedicando ao serviço digno será realmente 
Divina Lei. muito infeliz.

Com alegria, o bom administrador 
governa os interesses do povo. 

Com alegria, o bom lavrador ara o solo e 
protege a sementeira. O homem que semeia 
no chão, garantindo a subsistência das 
criaturas, é irmão daquele que dirige o 
p e n s a m e n t o  d a s  n a ç õ e s  p a r a  o  
conhecimento divino. 

Neio Lúcio

(Pisc. Chico Xavier)

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 ALVORADA CRISTÃ NA DIREÇÃO DO BEM

CENTELHA DE DEUS
Mantém tranquilo o coração. 
Seja um cântico de fé. 
Revele o poema divino que, de fato, é. 
Ecoa em ti esse Poder que cintila nas 

estrelas. 
Se existes, o extraordinário pode 

ocorrer. 
Eleva teu pensar. 
Caminha em direção ao alto. 
As dificuldades não resistirão. 
Aflições se esvairão. 
Seja como os pássaros... 
M e s m o  q u e  s e  

quebrem os galhos, 
continuam a cantar. 

E l e s  s a b e m  q u e  
possuem asas!

 Diogo Cáceres

POESIAS
O ETERNO ARQUITETO

I
Pai Universal de todos nós!

No arcabouço dos seus astros,
Soa o elixir da Tua Voz.

Que as Tuas poderosas energias os 
fazem mover,

Num aparato silenciosamente,
Contemplando o fulgor das nossas 

mentes,
E  nos leitos da terra, brotam as 

minúsculas sementes,
Erguendo-as à grandes árvores,

Encantando-as com milhares de aves,
Que vivem cantando alegremente.

II
Pai poderoso e amoroso,

Que destes nos as vidas a seguir a 
frente,

Pai criador do grande sol astro rei,
Que a bilhões de quilômetros nos 

aquece  das alturas,
Pai que maravilhas me adicionasse aqui,

Entre as suas bilhões de criaturas,
Que eternamente te louvarei.

III
Pai diante de todas as suas grandezas,

Que todos os dias eu assisto,
Todas elas edificando-nos com certeza,
As Suas nuanças com todas clarezas,
Através das Tuas grandes verdades,

Trazidas a todos nós, pelo seu 
maravilhoso filho!

Nosso  eterno professor “Jesus Cristo”!
José Bastos 

 muito comum nos dias atuais as pessoas sensibilizado pelo coração. 
que se interessam em acrescentar A entrega por ocasião das reuniões deve É

c o n h e c i m e n t o  c o m  r e l a ç ã o  à  ser total, acreditando e confiando na 
espiritualidade e ao desenvolvimento assistência maior dos mentores da casa 
mediúnico, procuram assimilar tudo que dando o suporte necessário. 
lhes é ministrado sem absorver a essência Sigam avante, os méritos e créditos serão 
maior, iniciando suas atividades sem a de todos os que se despojarem das vaidades 
precisa estrutura e acabam por verificar que próprias do encarnado, e abraçar a causa 
não é o que realmente querem e desejam com dedicação. 
para si mesmos. Fiquem na luz do Pai Maior e creiam, 

A pressa nunca foi a melhor opção, por estamos muito mais presentes do que 
não terem tido tempo para a familiarização imaginam.
com o intercambio vibratório que os 
impulsionará a realizar com mestria os Hector 
trabalhos mediúnicos. 

O maior ou menor tempo será 
individualizado porque cada um terá o seu 
tempo para o processo vibracional e 
intercâmbio entre mentes. 

O objetivo maior que cada um manterá 
como projeção será o desejo de realizar 
alento, conforto, segurança e distribuir 
muito amor que beneficiará a todos os que 
chegarem até vocês em busca de ajuda para 
seus males. 

A trajetória espiritual será medida e 
constatada  sempre pela real intenção de 
realizar, fazendo o melhor de si 

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

MEDIANEIROS DA LUZ

http://radioportaldaluz.com/

No ar 24hs - desde 25/06/2011
Com mais de 800.000 acessos
Ouvido em mais de 60 países

LIVRARIA ESPÍRITA 
ANDRÉ LUIZ

LEIA LIVROS ESPÍRITAS!

RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 569 
ANTIGA CHALITA



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
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A ELEVADA TAREFA DE EDUCAR
 que de melhor podemos legar de com bens materiais, com presentes em Não temos o direito de nos descuidar da 
nossa existência, ao assumir a excesso, alguma coisa está errada. tarefa, alegando cansaço decorrente da vida 
maternidade ou a paternidade? profissional ou falta de tempo pelos Se nossa falta de tempo e paciência para o O

multiplicados compromissos sociais.diálogo, para os enfrentamentos naturais Seja para a sociedade, seja para nós 
descambam na permissividade, quando Será sempre possível aliar uma coisa à mesmos, ou para nossos filhos, o que de 
permitimos que façam o que bem outra, sem de nada nos descuidarmos, desde melhor podemos oferecer?
entenderem, contanto que não nos que nos disponhamos a uma boa A resposta é somente uma: educação.
incomodem, haverá aí um grave problema. administração do tempo.Não há tarefa mais relevante ou ação 

Se delegamos para a escola a Em essência, mais importante do que o mais nobre, na missão da maternidade/ 
responsabilidade maior do processo de tempo que passamos com nossos filhos, será paternidade, do que educar nossos filhos.
educação moral de nossos filhos, mostra-se a qualidade das horas dedicadas a eles.É de tal porte, de tal envergadura e 
aí uma séria distorção. Dessa forma, não deleguemos a importância, que jamais deverá ser delegada 

E tudo isso somente acontece se nós, convivência possível com eles a terceiros. a terceiros, ou mesmo relegada a um 
enquanto pais e mães abdicamos da tarefa Nem permitamos que nossos filhos sejam segundo plano.
que é nossa, que nos foi delegada pela adotados por dispositivos eletrônicos.Educar nossos filhos é prepará-los com as 
Divindade, ao encaminhar esses Espíritos Tampouco percamos as oportunidades de melhores ferramentas ao nosso alcance para 
para nosso lar. lhes incutir valores, de lhes provocar a nova existência que iniciam, neste 

Educar é orientar. É também repetir salutares reflexões. Empenhemo-nos na abençoado planeta.
quantas vezes forem necessárias a mesma educação, com o objetivo de lhes Porém, não é tarefa trivial, nem 
lição, até que seja aprendida, assimilada e proporcionar as melhores condições para se tampouco de fácil condução.
vivenciada. tornarem cidadãos dignos e úteis.Educar exige atenção, paciência, 

Educar é apontar o erro, é orientar para a Guardemos a certeza de que, assim cuidado. Acima de tudo, muito amor.
atitude correta, exigindo a reparação da ação agindo, nossos filhos e a própria sociedade Quando nos faltam esses recursos, 
mal feita. É não aceitar atitudes nos haverão de agradecer.alguma coisa não irá funcionar muito bem 
equivocadas,  impondo os  l imites  em nossa missão de mães ou de pais.  Redação do Momento necessários para a compreensão do respeito 

Se renunciamos aos momentos de Espírita.devido a si e ao próximo.
convivência, de brincadeiras com nossos 

Ninguém conseguirá educar a quem não filhos, deixando-os com os jogos Colaboração: Luciana conhece. E para conhecer é necessário eletrônicos, certamente algo não está certo. Beatriz Arioli Trombiniinvestir tempo, dedicação, sondar a alma de 
Se compensamos nossa ausência física 

nossos filhos e os valores nelas existentes.

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

 

“Porque a tristeza, segundo Deus, continuado. Encontramos os 
opera arrependimento para a tristes pela ausência de  salvação, o qual não traz pesar; mas a dinheiro adequado aos 

tristeza do mundo gera a morte.” — e x c e s s o s ;  v e m o s  o s  
Paulo. (2ª EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS, torturados que se lastimam 
capítulo 7, versículo 10.) pela impossibilidade de praticar o mal; 

ouvimos os viciados na queixa doentia,  
incapazes do prazer de servir sem o n f o r m e  o b s e r v a m o s  n a  
aguilhões. Essa é a tristeza do mundo que advertência de Paulo, há “uma 
prende o Espírito à teia de reencarnações Ctristeza segundo Deus” e outra 
corretivas e perigosas.“segundo a Terra”. A primeira soluciona 

problemas atinentes à vida verdadeira, a Raros homens se tocam da “tristeza 
segunda é caminho para a morte, como segundo Deus” .  Mui to  poucos  
símbolo de estagnação, no desvio dos contemplam a si próprios, considerando 
sentimentos. a extensão das falhas que lhes dizem 

respeito, em marcha para a restauração Muita gente considera virtudes a 
da vida, no presente e no porvir. Quem lamentação incessante e o tédio 
avança por esse caminho redentor, se 
chora jamais atinge o plano do soluço 
enfermiço e da inutilidade, porque sabe 
reajustar-se, valendo-se do tempo, a 
golpes benditos de esforço para as novas 
edificações do destino.
 
(Do livro Caminho Verdade e Vida. 
Psicografia de Francisco Cândido 
Xavier.)
   

Colaboração Prof. 
Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL - TRISTEZA

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 ColaborarPROBLEMA 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
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EVANGELHO
C.E. “FÉ, AMOR E JUSTIÇA”

TODAS SEGUNDAS-FEIRAS ÀS 20:00 HORAS

DIA 13/11 - Edgar Feres Filho

DIA 20/11 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 27/11 - Imagem e Vídeo

DIA 04/12 - Leudimila Rodrigues Tempeste

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 

comida para fazer, casa para limpar, contas para Diante da televisão, quando nos perguntam ducar é tarefa da família. Alguns jovens 
pagar. Quem faz o que? algo, dizemos: espere o intervalo. E no intervalo Etrabalham, outros ocupam-se com coisas 

Nada acontece num passe de mágica. Muita são tantas as coisas para resolver.fúteis.
coisa depende das conversas e acordos havidos Com o celular ao alcance da mão, o tempo Quando se encontram, os namorados estão 
durante o namoro. Para existir paz, tudo é parece uma colcha de retalhos onde vídeos e bem arrumados e perfumados e não se 
preciso ser feito a dois: Amor e mãos. mensagens são os retalhos que quase sempre preocupam de como vivem o resto do tempo.

Para ser feliz , devem saber que até o não constroem e não somam, antes sufocam as O namoro é um momento dentro de outro 
casamento são ramos da arvore de seus pais e possibilidades de ser feliz.momento. Esta fase pode ser breve ou duradora. 
que o casamento os torna sustentáculos de Ali do lado, temos os filhos, ansiosos por uma É um tempo importante, onde as carências 
muitos. Ele torna-se, como que, as raízes de uma palavra ou um sorriso que seja para eles. Enfim afetivas e físicas são partilhadas, e que também 
arvore e ela o tronco, e da força e união dos dois estão há quase 24 horas esperando por uma hora serve para conhecimento um do outro, para que 
virão ramos, flores e frutos. Sem o tronco as inteira das 24 horas do dia, que seja só deles. tenham um futuro feliz.
raízes não teriam razão de ser e sem as raízes as Sem televisão, sem celular, será que este sonho Este período se assemelha a uma caixas de 
energias e a sabedoria do solo não chegariam ao poderá ser realidade ou ficará para um eterno bombons finos, os dois querem passar todo o 
tronco, aos ramos, às flores e aos frutos. amanhã.tempo livre juntos, para sentir o gosto e viver o 

Mas, é sempre assim? A Harmonia não será Claro, o amanhã chega, depois de uma história sentimento que os une.
utopia para muitos? meio vazia de 10 ou 15 anos, onde muitas vezes Quando  e s t ão  jun tos  e squecem o  

Todos, temos consciência da importância de faltou o sol do amor e do compromisso.compromisso com as horas.
uma criança depositada em nossas mãos? O amanhã chega nublado, com poucas Esquecem que dormiram numa cama macia, 

Tem filhos de pais que não se casam, porque lembranças boas. E quando chega muitos filhos com lençóis limpos; que moram numa casa que 
perderam o interesse de um pelo outro não são mais nossos filhos. São filhos das está sempre em ordem; que vestem roupas 
ignorando o compromisso da paternidade. drogas, do roubo, do crime,  da leviandade, do limpas e bem passadas e que sempre encontram 

Qual será o futuro desta criança? tráfico ou das fundações casa. São filhos da dor, alimentos bem preparados nas refeições. 
Qual terá sido a realidade de seus pais? da incerteza ou simplesmente pássaros feridos, Esquecem que têm remédios da farmácia para 
Tem família assim: que talvez nunca se curem.as dores; que as prestações da casa ou os 
Crianças distantes o dia inteiro, no finalzinho Mas, não raro, as coisas mais importantes em aluguéis são pagos regularmente e que as contas 

da tarde todos "juntos" em casa. Mamãe ou nossas vidas continuam ali, presentes: pelo da SABESP, da CPFL e outras também estão em 
papai, quem chega primeiro, banho, preparo do celular ou pela TV, firmes e insistentes, dia.
jantar. Até aí, crianças perambulam. Por volta companheiros muitas vezes da dor e da Vivem felizes e despreocupados, porque a 
das 20 horas, o outro já chegou, janta pronta, balburdia.vida lhes sorri num lar harmônico onde nada 
banhados. Celular é ruim? Televisão é ruim? Não.lhes falta. E isto porque seus pais tiveram uma 

Aí... Todos reunidos à volta da mesa para o Todavia, tudo que recebemos e enviamos, é boa orientação na infância e na adolescência e 
jantar. Ou ... Todos espalhados pela sala de TV fundamental?se prepararam para o que viria: casamento e 
para este momento de relaxamento? Muitas vezes, não é coisa de quem não tem o família.

Todos? Tá faltando ... Sim, acrescente-se que fazer? As tolices que enviamos e recebemos Esquecem ou não caiu a ficha que tudo isso é 
Celular e programação da TV. totalmente desnecessárias e as vezes nocivas graças a seus pais. E que amanhã o bem estar de 

Agora sim, pai, mãe uma ou duas crianças, ocupam um tempo precioso que se somarmos outras pessoas dependerá deles.
celular e TV. constituirão horas.O período de namoro poderá ser bonito e 

Qual, quais, que ou o que absorve a atenção É esta visão critica das coisas que falta para a deixar ótimas recordações, se ambos se 
dos pais? Abraçar a criança, beijá-la, ouví-la, maioria de nós e que resultará na percepção de ocuparem em conhecer os gostos e costumes do 
acompanhar o dever de casa, saber o que um tempo que poderemos usar sobretudo com outro. Neste tempo devem descobrir o que o 
aconteceu nas horas que ficaram longe, celular as pessoas que amamos.atrai na outra pessoa: beleza, riqueza, fama; o 
ou a programação? Se nós, grandes, educarmos nossos hábitos, fato de ser desejada por muitos; ser desocupada; 

A televisão noticia sobre riscos de guerra, será um estimulo inapreciável para a disciplina ter boa conversa. Estes adjetivos são frágeis e 
tsunamis, terremotos, guerra civil no Rio de de nossos pequenos.não servem de base para o casamento. Somente 
Janeiro, corrupção no Executivo Federal, no Beijo em cada coração!!!a simpatia alicerçada na responsabilidade, na 
Senado, na Câmara dos deputados, imoralidade disciplina e no respeito serve de estrutura para 
das novelas; O celular é porta aberta para o Flávio Natal Pereiraum casamento feliz e duradouro.
mundo mais próximo: parentes, amigos, vídeos Colaborador do CEIA - Pensam em casar-se.
bons ou não, mensagens com fotos: parti: praia, Centro Espírita "Irmãos O casamento é um evento muito importante na 
parti: shopping, parti: pizzaria. E as crianças? aprendizes"vida das pessoas, capaz de mudar uma verdade. 
Nós as enxergamos? Com tanta coisa Num dia a pessoa é solteira, no outro é casada.
importante. Criança! Pra que criança?Dia seguinte, realidade nova: roupa para lavar, 

NOSSAS CRIANÇAS! QUE IMPORTÂNCIA TEM?
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Conheça nossa loja:
RUA DR. CARLOS DE CAMPOS, 610
CENTRO - GETULINA (14) 3552-2127

*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
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chaveiroandrecanhao@hotmail.com
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