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rrisquemo-nos em ultrapassar a importante e principalmente o mais 
linha tênue que separa o homem divulgado será a comemoração do Avelho do homem novo e libertemo- centenário de nascimento do Mineiro do 

nos das amarras que nos prenderam em Século, o cândido Chico Xavier. Recheado 
2009, façamos com que os nossos passos no de eventos por todo país e quiçá pelo 
novo ano seja contemplativo de um balé mundo, teremos a estréia do longa 
agraciado pelos anjos. Novas idéias, novos metragem que retrata a vida do maior 
caminhos, invente, mude, corrija-se, médium que já habitou nossas terras 
tenhamos como base apenas os exemplos varonis, com certeza o espiritismo nacional 
do mestre divino e deixemos a nossa nau poderia ser divido em duas eras A/C e D/C 
singrar os mares da verdade, misericórdia, (antes de Chico e depois do Chico), com 
caridade e o seu sinônimo mais completo: uma impressionante bibliografia com mais 
amor, muito amor, muito amar. de 400 livros ele veio mostrar ao mundo 

Objetivos traçados é hora de por em como se fazer caridade, portanto é nosso 
prática tudo aquilo que temos aprendido dever enaltecer não só a pessoa mais a obra 
através de eras, de reencarnações e completa desse espírito que reencarnou 
reencarnações, vamos enterrar no passado para nos ensinar a amar.
tudo que é ruim em nós e viver plenamente O u t r o  g r a n d e  m o t i v o  p a r a  
o presente, abraçando as causas edificantes comemorarmos é o septuagésimo 
que nos enchem de luz e paz. aniversário do C.E. ''Amor e Caridade'', que 

2010 vêm para içar o ser pensante a presidido pelo irmão Romualdo Cotarelli, 
p a t a m a r e s  a n t e s  i n i m a g i n a d o s ,  continua a fazer com muito amor e 
transformando os simples de coração em dedicação os trabalhos designados a uma 
arrimos grandiosos da pátria mãe, nos casa espírita que prima pela seriedade e o 
dando a chance de repararmos os estragos embasamento das leis Kardecianas. 
que cometemos em momentos de profunda A u x i l i a n d o  s e m p r e  a o s  i r m ã o s  
tristeza e incompreensão. Que a palavra necessitados, os trabalhadores dessa casa se 
irmão habite nos lábios, que a caridade desdobram, pois infelizmente como 
esteja sempre engalfinhada em nossas acontece a maioria dos centros a escassez 
mãos, saibamos que a benção mais sutil se de trabalhadores incita que os abnegados 
aloja em nosso regaço e pode ser que insistem em trabalhar em prol ao 
transmitida através de um simples abraço. próximo, se esforcem para realizar o 

Podemos exagerar nos pedidos de trabalho dos que não estão presentes.
saúde, paz, amor, harmonia, fartura, dentre Portanto querido leitor, 2010 vem nos 
outras benesses mais que façamos em prol trazer enes motivos para arregaçar nossas 
ao nosso irmão, pois como em um espelho mangas e dedicarmos um pouco mais de 
este se refletirá e convertendo-se a um raio nosso tempo a causa 
energético retornará aos postos que o sublime do amor.
encaminharam. Desejo a todos um ótimo 

Como divulgadores da doutrina temos 2010 e que as mãos do nosso 
que nos preparar para uma maravilhosa mestre divino esteja sempre 
jornada de eventos que contemplarão o ano sobre nós.
de 2010, primeiramente, acredito eu, o mais                 Inibmort

Feliz 2010

 sua profissão é privilégio e aquilo que você distribui e sim a maneira Aaprendizado. pela qual você se decide a servir.
Se você puser amor naquilo que faz, Ninguém procura ninguém para 

para fazer os outros felizes, a sua profissão, adquirir condenação ou azedume.
em qualquer parte, será sempre um rio de Sempre que alguém se queixe de 
bênçãos. alguém, está criando empeços na própria 

O seu cliente, em qualquer situação, é estrada para o sucesso.
semelhante à árvore que produz, em seu Toda pessoa que serve além do dever, 
favor, respondendo sempre na pauta do encontrou o caminho para a verdadeira 
tratamento que recebe. felicidade.

Toda tarefa corretamente exercida é 
degrau de promoção. Sinal Verde pelo Espírito de André Luiz- 

Em tudo aquilo que você faça, na P s i c o g r a f a d o  p o r  
atividade que o Senhor lhe haja concedido, Francisco Cândido 
você está colocando o seu retrato espiritual. Xavier

Se você busca melhorar-se, melhorando 
o seu trabalho, guarde a certeza de que o 
trabalho lhe dará vida melhor.

O essencial em seu êxito não é tanto 

.

Colaboração: 
Prof.ª Leudimila 
Rodrigues Tempest

EM TORNO DA PROFISSÃO

hico Xavier, espírito dotado das mais altas 
sensibilidades, ao desencarnar foi acolhido Cnos braços de Jesus. Plano Espiritual em 

festa com o seu retorno. Ao se desligar do corpo 
físico, envolvido pelas mais sublimes energias, foi 
resgatando companheiros que há muito se 
encontravam perdidos no labirinto das dores e 
aflições.

Por que momentos de paz, alegria, luz, 
sublimidade no desencarne do Chico?

Por que, ao reencarnar assinou no livro dos 
compromissos  que estaria cumprindo as 
oportunidades de resgate.

E cumpriu.
Espírito que desenvolveu os mais elevados 

sentimentos: bondade, humildade, simplicidade, 
paciência, resignação, fraternidade, caridade, 
amor...

Tinha suas dificuldades de relacionamentos, de 
aceitação, mas de pouco a pouco chegou a renovar 
todas elas em sentimentos puros.

Mas como conseguiu desenvolver todas essas 
qualidades? Como as conquistou?

Criado como todos nós, espírito simples e 
ignorante, passando pela esteira das reencarnações, 
foi aproveitando as oportunidades e alcançou 
grande grau na escala da evolução.

Chico tem as grandes qualidades...
E nós? Podemos enumerar as nossas?
Na escala dos nossos sentimentos ainda tenho 

grande número de dificuldades a consertar: raiva, 
mágoa, inveja, orgulho, egoísmo, indolência, 
preguiça, avareza... (se for enumerar metade delas, o 
espaço de torna pequeno).

Início de novo Ano. Início de novas promessas, 
propósitos... e como tal, prometo renovar 
sentimentos.

Mas, me deparo com tantos que nem sei qual 
escolher.

Preciso de começo ir pelo que acho que mais 
atrapalha minha mudança.

Egoísmo? Maldade? Inveja? Seja qual for 
começo por ele. Procuro transformá-lo em 
qualidade.

As oportunidades são inúmeras e assim como o 
Chico assinei meu compromisso no Plano 
Espiritual.

Imagino que minha pauta tenha 60 
compromissos e terei 80 anos para cumprir, renovar 
esses compromissos. Imagino que terei menos de 1 
por ano para corrigir... consigo?

É hora de seguir o exemplo de Chico Xavier e de 
tantos outros espíritos que o conseguiram, pois as 
oportunidades são as mesmas de resgate e melhora.

Renovação com as mudanças resulta em 
Evolução e que resulta no objetivo de cada 
oportunidade no corpo material.

Com melhores cuidados nas pequeninas coisas 
que nos cercam, que se fazem em nós, conseguimos 
aprender a cuidar e modificar os grandes entraves 
que nos impedem de crescer.

Vamos neste ano, buscar no “guarda-
sentimentos” de nossa alma qual me incomoda, que 
sobressaia negativamente e que por um motivo ou 
outro não demos importância, mas que agora 
procuremos mudar, renovar, trocar o velho e gasto 
pelo novo e intacto que pode ser usado  a vontade 
pela Renovação.

As mudanças para a evolução regam as flores de 
nossos melhores sentimentos do jardim das 
oportunidades, de nossa 
alma

Indicação de Leitura: Na 
Próxima Dimensão, Bacelli 
– Dr. Inácio

Waldinete Moreira

MUDANÇAS X RENOVAÇÃO = 
EVOLUÇÃO



nte as portas livres de acesso ao trabalho primeira refeição diária. vez mais surpreendente.  
cristão e ao conhecimento salutar que Em apuros o peixinho orou ao Deus dos peixes Descreveu o serviço de tainhas AAndré Luiz vai desvelando, recordamos rogando proteção no bojo do monstro e, no obstante e salmões, de trutas e esqualos. 

prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi Deu noticias do peixe-lua, do 
vermelho. ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar peixe-coelho e do galo do mar. 

No Centro de formoso jardim, havia grande lago, e vomitou, restituindo-o às correntes marítimas. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes, e 
adornado de ladrilhos azul-turquesa. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou que descobrira árvores gigantescas, barcos 

Alimentado por diminuto canal de pedras, companhias simpáticas e aprendeu a evitar os imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, 
escoava suas águas, do outro lado, através de grade perigos e tentações. jardins submersos, estrelas do oceano e ofereceu-se 
muito estreita. Plenamente transformado em suas concepções do para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde 

Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da viveriam todos, prósperos e tranqüilos. Finalmente 
comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e vida. Encontrou plantas luminosas, animais os informo de que semelhante felicidade, porem, 
satisfeitos, em complicadas locas, frescas e estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no tinha igualmente o seu preço. Deveriam todos 
sombrias. Elegeram um dos concidadãos de seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de emagrecer convenientemente, abstendo-se de 
barbatanas para os encargos de rei. E ali viviam, muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto como devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e 
plenamente despreocupados, entre a gula e a ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente aprendendo e trabalhar e estudar tanto quanto era 
preguiça. feliz. necessário à venturosa jornada.

Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, Vivia agora, sorridente e calmo, no Palácio de Assim que terminou, gargalhadas estridentes 
menosprezado de todos. Coral que elegera, com centenas de amigos, para coroaram-lhe a preleção.

Não conseguia pescar a mais leve larva, nem se residência ditosa, quando ao se referir ao seu Ninguém acreditou nele.
refugiar nos nichos barrentos. começo laborioso, veio a saber que somente no mar, Alguns oradores tomaram a palavra, e afirmaram 

Os outros, vorazes e gordões, arrebatavam para si as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida solenes, que o peixinho vermelho delirava, que 
todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais outra vida alem do posso era francamente 
todos os lugares consagrados ao descanso. arrasador, as águas de outra altitude continuariam a impossível. Que aquela história de riachos, rios e 

O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. correr para o oceano. oceanos, era mera fantasia de cérebro demente e 
Por isso mesmo era visto, em correria constante, O peixinho pensou, pensou... e sentindo imensa alguns chegaram a declarar que falavam em nome 

perseguido pela canícula ou atormentado pela compaixão daqueles com quem convivera na do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados 
fome. infância, deliberou consagrar-se à obra do para eles unicamente.

Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio , progresso e salvação deles.
o pobrezinho não dispunha da tempo para muito Não seria justo regressar e anunciar-lhes a O soberano da comunidade, para melhor ironizar 
lazer e começou a estudar com bastante interesse. verdade? Não seria nobre Ampara-los, prestando- o peixinho, dirigiu-se com ele até à grade de 

Fez o inventário de todos os ladrilhos que lhes a tempo valiosas informações? escoamento e, tentando, de longe, a travessia, 
enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os Não hesitou. exclamou, borbulhante:- “ Não vês que não cabe 
buracos nele existente e sabia, com precisão, onde Fortalecido pela generosidade de irmãos aqui nem uma só de minhas barbatanas? Grande 
se reuniria maior massa de lama por ocasião de benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, tolo! Vai-te daqui! Não nos perturbe o bem estar... 
aguaceiros. empreendeu comprida viagem de volta. Nosso lago, é o centro do universo... Ninguém 

Depois de muito tempo, à custa de longas Tornou ao rio, do rio aos regatos e dos regatos se possui vida igual a nossa!...”
perquirições, encontrou a grade do escoadouro. encaminhou para os canaizinhos que o conduziram Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho 

À frente da imprevista oportunidade de aventura ao primitivo Lar. realizou a viagem de retorno e instalou-se , em 
benéfica, refletiu consigo:- “ Não seria melhor Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o 
pesquisar a vida e conhecer outros rumos?” estudo e serviço a que se devotara, varou a grade e tempo.

Optou pala mudança. procurou ansiosamente, os velhos companheiros. Depois de alguns anos, veio pavorosa e 
Apesar de macérrimo pela abstenção completa de Estimulado pela proeza de amor que efetuava, devastadora seca.

qualquer conforto, perdeu vários escamas, com supôs que seu regresso causasse surpresa e As águas desceram de nível. O poço onde viviam 
grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem entusiasmo gerais. Certo a coletividade inteira lhe os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, 
estreitíssima. celebraria o feito, mas depressa verificou que compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada 

Pronunciando votos renovadores, avançou, ninguém se mexia. na lama...
otimista, pelo rego d’água encantado com as novas Todos os peixes continuavam pesados e ocioso, 
paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam, e repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, O esforço de André Luiz, buscando acender luz 
seguiu embriagado de esperança... protegidos por flores de lótus, de onde saiam apenas nas trevas, é semelhante á missão do peixinho 

Em breve, alcançou grande rio e fez inúmeros para disputar moscas, larvas, ou minhocas vermelho.
conhecimentos. Encontrou peixes de muitas desprezíveis. Encantado com as descobertas do caminho 
famílias diferentes que com ele simpatizaram, Gritou que voltara a casa, mas não houve quem infinito, realizadas depois de muitos conflitos no 
instruindo-o quanto aos percalços da marcha e lhe prestasse atenção, porquanto ninguém, ali havia sofrimento, volve aos recôncavos da Crosta 
descortinando-lhe mais fácil roteiro. dado pela ausência dele. Terrestre, anunciando aos antigos companheiros, 

Embevecido, contemplou nas margens homens e Ridicularizado, procurou então, o rei de guelras que além dos cubículos em que se movimentam, 
animais, embarcações e ponte, palácios e veículos, enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, 
cabanas e arvoredo. O soberano, algo entorpecido pela mania de exigindo porem, mais acurado aprimoramento 

Habituado com o pouco, vivia com extrema grandeza, reuniu o povo e permitiu que o individual para a travessia da estreita passagem de 
simplicidade, jamais perdendo a leveza e a mensageiro se explicasse. acesso às claridades da sublimação.
agilidade naturais. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, 

Conseguiu, desse modo, atingir i oceano, ébrio de esclareceu com ênfase, que havia outro mundo Há contudo, muitos peixes humanos que sorriem 
novidade e sedento de estudo. liquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma e passam, entre a mordacidade e a indiferença, 

De início porém fascinado pela paixão de insignificância que podia desaparecer, de momento procurando locas passageiras ou pleiteando larvas 
observar, aproximou-se de uma baleia para quem para outro. Além do escoadouro próximo, temporárias. Esperam um paraíso gratuito com 
toda a água do lago em que vivera não seria mais desdobrava-se outra vida e outra experiência. Lá milagrosos deslumbramentos depois da morte do 
que diminuta ração; Impressionado com o fora, corriam regatos ornados de flores, rios corpo.
espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o 
tragado com os elementos que lhe constituíam a mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e cada Mas sem André Luiz e sem nós, humildes 

servidores de boa vontade, para todos os 
caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor 
Divino, as indeléveis palavras:- “ A CADA UM 
SERÁ DADO DE ACORDO COM AS SUAS 
OBRAS.”

EMMANUEL

Pedro Leopoldo,  22 de 
Fevereiro de 1949

Colaboração:   
 Edgar Feres Filho
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Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

A LENDA DO PEIXINHO VERMELHO

Fique por dentro da moda. Visite a

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados
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Nos enviando matérias ou datas de 
eventos entre em contato através dos 
seguintes endereços: Rua Arquimedes 
Batista Nasi, 411 - Jardim das Oliveiras - 
Getulina/SP - CEP 16450-00, também 
podendo ser entregue em um dos Centros 
Espíritas da Cidade ou mesmo pelo email: 
inibmort@gmail.com. O jornal tem 
tiragem de 500 exemplares e também será 
entregue por meio eletrônico através da 
internet. 

Lembre que esse meio de 
comunicação pertence a todos.

Para Anunciar ou Colaborar
PARADA 

OBRIGATÓRIA
Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

“Não posso resolver o problema social 
da Humanidade, mas, se é o prato de sopa 
o que posso oferecer ao faminto, eu não 
vou me omitir; se é o agasalho humilde, 
alguma cousa que possa alimentar a 
esperança de alguém, dando a ele as 
forças de que ele necessita para 
esperar...A caridade não resolve o 
problema de ninguém, mas, enquanto a 
pessoa não cria meios de superar as suas 
dificuldades existenciais, a caridade 
“agüenta as pontas”, ou seja, não a deixa 
marginalizada, impedindo que a 
necessidade lhe desencadeie a revolta  
revolta que, não raro, traz para o seu 
espírito conseqüências imprevisíveis, 
porque, no clima da necessidade, a pessoa 
pode roubar, pode matar, pode cometer 
suicídio...”

(Livro: O Evangelho de 
Chico Xavier -  Carlos 
A. Baccelli)

Marlene Felix Lanza  
S.U.E “ALLAN 

KARDEC” - 
Cafelândia  S.P.

ia 19/12 ocorreu o Natal da 
Evangelização infantil do C.E. D“Fé, Amor e Justiça”. Como todos 

o  m e s m o  d i a  d a  f e s t a  d a  os anos a presença maciça das crianças 
evangelização infantil, foi realizada trouxe o brilho àquela casa. Nno centro de nossa cidade a já O evento foi totalmente patrocinado por 

tradicional ‘‘Feira do Livro Espírita’’. doadores anônimos, que contribuem para 
 Contando com um grande manancial de que cada criança saia dali portando pelo 

obras os divulgadores Marcos e Prof. menos um presente. A festa começou com a 
Waldomiro trabalharam com afinco para que distribuição de salgadinhos e refrigerantes, 
a população recebesse o que de melhor existe 

depois um belíssimo bolo foi dividido junto 
na literatura espírita.

com uma barrinha de chocolate. Posterior- Destaque para a seção de livros a R$ 1,00 
mente foi distribuído aos frequentadores (um real), mais uma vez a mais procurada, cola  e lápis de escrever.
mais assíduos, brinquedos que foram constatando que as pessoas querem sim Mesmo em ritmo de festa, a parte moral 
arrecadados durante o ano e por fim todos adquirir as obras, mas que o orçamento foi essencial, pois além da oração 
receberam um kit educativo, contendo familiar não permite a aquisição dos livros costumeiramente realizada nos encontros, 
caderno, lápis de cor, borracha, apontador, novos.também ovacionamos o aniversariante com 

cânticos natalinos e o  tradicionalíssimo  
‘‘parabéns pra você’’.

Fica aqui o nosso agradecimento a todos 
que colaboraram para que fosse colocado 
além de um sorriso um pouco de esperança 
em cada criança que por ali passou e 
felizmente puderam ter um Natal um 
pouco mais iluminado, afinal grande 
parcela só contaram com esse pequeno 
mimo no dia em que se comemora o 
nascimento do Cristo.

Você gostaria de 
adquirir livros 

espíritas ou a Revista 
Internacional de 

Espiritismo (RIE) 
contate o Prof. 

Waldomiro Bana 
(Dinho)

MAIS UM NATAL NOTA 10

Colaboração :  Pro f .  
Waldomiro Borges Bana.

Educa o terreno e terás o pão farto. Em toda parte, vemos a ação 
Educa a árvore e receberás a bênção da da Providência Divina, no 

fartura. ap r imoramen to  da  A lma  
Educa o minério e obterás a utilidade de Humana.

alto preço. Aqui é o amor que edifica. Além, é o 
Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. trabalho que aperfeiçoa. Mais adiante é a 
Educa a inteligência e atingirás a dor que regenera.

sabedoria. Meus amigos, a Terra é nossa escola 
Educa as mãos e acentuarás a milenária e sublime. Jesus é o Nosso 

competência. Divino Mestre. O espiritismo sobretudo, é 
Educa a palavra e colherás simpatia e obra de educação. Façamos da educação 

cooperação. com o Cristo, o culto de nossa vida, para 
Educa o pensamento e conquistas-te a ti que a nossa vida possa educar-se e educar 

mesmo. como Senhor, hoje e sempre.
Sem o alfabeto anoitece o espírito.
Sem o livro falece na cultura. Médium: Francisco 
Sem o mérito da lição a vida seria Cândido Xavier - Livro: 

animalidade. “Luz Bendita”
Sem a experiência e a abnegação dos 

que ensinam, o homem não romperia as 
faixas da infância.

EDUCAÇÃO
MENSAGENS DE EMMANUEL

Feira do Livro
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Reabilitação
Tratamento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Dra Rosana F. T. De Pina - CREFITO - 3/9738
Dra Érika A. Kataoka - CREFITO - 54942-F

Dra Eliyara Ikehara - CREFITO - 9971-3

Rua Rodrigues Alves -Fone: 3552 1616

Fone: (14) 3552 2127

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

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau 

Brás n.º 954
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Quinta - Estudo com a Prof.ª Waldinete Moreira-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

 Ouça o Programa Luzes no Caminho 
Rádio Terra FM  98,7 

das 16:30 às 17:00

Edgar Feres - Segunda e Quinta-feira
Prof.ª Leudimila - Quarta-feira
Prof. Waldomiro - Terça e Sexta

Evangelho - C.E. “Fé, Amor e Justiça”

Todas as segundas-feiras às 20:00 h

Dia 18/01 – Capítulo XXII – Indissolubilidade do 
Casamento - Reinaldo Trombini Junior

Dia 25/01 – Moral Estranha
Edgar Feres Filho

01/02 – Capítulo XXIII – Deixai os Mortos Enterrarem seus 
mortos

Waldinete Moreira

08/02 – Capítulo XXIII – Não vim para trazer a paz, mas a 
espada

Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste

15/02 – Capítulo XXIV - Não por a candeia debaixo do 
alqueire

Edgar Feres Filho

22/02 – Capítulo XXIV - Os sãos não precisam de médico
Reinaldo Trombini Junior

Leia Livros Espíritas

Abuse da Biblioteca 
do seus Centro

.

“A maior caridade que se 
pode fazer é a divulgação 

da doutrina espírita” 
Emmanuel

Campanha

O VELHO SÁBIO
onta a lenda que um velho sábio, tido apontar nossos erros, mostra-nos por inteiro 
como mestre da paciência, era capaz onde podemos nos melhorar; Muitos de Cde derrotar qualquer adversário. nossos inimigos nos amam e outros 

Certa tarde, um homem conhecido por sua a d m i r a m  a l g u n s  d e  n o s s o s  
total falta de escrúpulos, apareceu com a comportamentos, mas o orgulho não lhes 
intenção de desafiar o mestre, E o homem permite admitir; Nossos inimigos são 
não poupou insultos.... Chegou até a jogar pessoas que na maioria das vezes apenas 
algumas pedras em direção ao sábio, cuspiu vêem o mundo de uma forma diferente da 
e gritou todos os tipos de ofensas. Durante nossa, e não raro eles estão certos.
horas, ele fez tudo para provocá-lo, mas o Nossos inimigos ou mesmo alguém que 
sábio permaneceu impassível! No final da nada tenha contra nós em vão tentará nos 
tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o fazer mal, pois jamais conseguirá se não nos 
homem se deu por vencido e foi embora. dispusermos a ajudá-lo nesta façanha, se 
Impressionados, os alunos perguntaram ao não abrirmos espaço em nosso campo 
mestre como ele pudera suportar tanta mental através do pensamento, da palavra 
indignidade. ou da ação, jamais ele terá sucesso.

Então o mestre perguntou: Se alguém Nosso coração está repleto de orgulho, de 
chega até você com um presente, mas você egoísmo, de vaidade e de maus costumes 
não o aceita, a quem pertence o presente? A vivenciados no passado e quando vem a 
quem tentou entregá-lo, respondeu um dos ofensa ou a crítica, se não houver cuidado de 
discípulos. O mesmo vale para a inveja, a nossa parte nosso arquivo de experiências é 
raiva e os insultos. Quando não são aceitos, automaticamente aberto e nos perdemos 
continuam pertencendo a quem os num revide comprometedor, quando então 
carregava! mostramos que somos iguais ou menos 

A s u a  p a z  i n t e r i o r  d e p e n d e  educados que o outro! Bendito seja Deus na 
exclusivamente de você. Ninguém pode lhe harmonia do universo e benditos sejam 
tirar a calma. Só se você permitir. Pense nossos amigos e inimigos que caminham 
nisso, antes de entrar em discussões, em conosco.
casa, no seu condomínio, ou na rua.       

Aprendamos amar, e quando nosso amor for 
INIMIGOS!!! construtivo, seremos felizes! 

Nossos inimigos são irmãos importantes Colaboração de Flávio Natal Pereira do 
na construção de nossa reforma íntima, CEIA
porque eles não têm meios termos para 

Lançamento do 
DVD 

“Momento de 
Refletir” 

de
Wanyr Caccia

R$ 30,00
Tratar com o Prof. 

Waldomiro


