
ais uma vez tivemos um mês de outubro Paz e Aparecida 
cheio, mês do Ciclo de Palestras da USE Talhar i  que  por  MIntermunicipal de Lins, mês de Kardec, questões pessoais 

das crianças e da Feira do Livro Espírita realizada não puderam proferir 
pelo Prof. Waldomiro e nosso colaborador Pedro. as palestras.

Quero agradecer primeiramente aos dirigentes e Este Ciclo que 
frequentadores do C.E. ‘‘Amor e Caridade’’ de anualmente se orga-
Cafêlandia pela receptividade comigo e minha niza visa irmanar e 
esposa. Em segundo lugar às almas bondosas que aproximar as casas 
fizeram doações para que mais uma vez a festa da espíritas da região, 
Evangelização do C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’ divulgar o Espiritis-
acontecesse de maneira exemplar. mo e ,  sobretudo 

Ficamos gratos ao professor José Ailton, por ter e x p r e s s a r  n o s s o  
nos encantado com suas sábias palavras depois de singelo preito de 
vinte e cinco anos. Que volte logo. Também ao Dr. gratidão a Jesus e a ficamos admirados com a ocupação que os 
Júlio Nascimento Jr, que mais uma vez nos deixou Kardec. palestrantes tiveram em preparar o tema e ao 
extasiados com seu conhecimento e capacidade de Tivemos o prazer mesmo tempo com a simplicidade que fizeram uso 
transmiti-lo. de assistir nove das ao transmitir, um aspecto que me chamou a atenção 

E por último a diretoria da USE que mais uma palestras realizadas e em particular foi a analogia da figueira seca 
vez realizou um evento de tamanha grandeza com conosco e em especial com dirigente/palestrante no 
um planejamento impecável. sentido de nos relacionarmos em casa de forma 

Nas linhas abaixo fica o agradecimento nos correlata com aquilo que ensinamos, para não 
enviado pelo vice-presidente, Sr. Flávio Natal sermos como a figueira seca, bonita no aspecto do 
Pereira: conhecimento espírita e pobres na hora de darmos 

bons frutos em nosso lar.     Aos amigos de sempre!   
A todos, dirigentes, freqüentadores e 

A USE Intermunicipal de Lins e Municipal de 
palestrantes, nosso agradecimento e nosso abraço. - 

Promissão agradecem aos palestrantes amigos que 
USE   

se dispuseram com a costumeira boa vontade a 
participar do Ciclo de Palestras que aconteceu no 

Desejo-lhes um ótimo mês. Que Deus olhe 
mês de outubro, e de forma especial aos irmãos Luiz 

sempre pelos nossos passos nos conduzindo no bom 
Claudio Akira Suehara e Diogo do Nascimento 

caminho.
Caceres que aceitaram substituir nossas irmãs Sonia 

Inibmort
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NOS MOMENTOS 
DIFÍCEIS

e te calas, Deus se expressa em teu favor 
pelas ocorrências da vida.S

Se te humilhas, Deus te exalta.
Se suportas com paciência, Deus te garante.
Se perdoas, Deus te compensa.
Se aceitas a prova, Deus te liberta.
Se abençoas sempre, Deus te auxilia.
Se prossegues servindo, Deus te protege.
Se esqueces todo mal, Deus te instala no bem.
Se te sacrificas, Deus te promove.
Se te entregas a Deus, Deus te resguardará.

 (Livro: Sinais de Rumo - 
Pisc. Chico Xavier.)

C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
Waldomiro B. Bana

oão era um importante empresário. Morava em um porão. Naquele dia, bebeu, criou decide o seu dia de amanhã. De tristeza ou de 
em um apartamento de cobertura, na zona confusão, foi expulso do bar e o mecânico que felicidade. De coisas positivas ou de amargura, J

nobre da cidade. lhe havia oferecido a vaga em sua oficina, o sem esperança.
Ao sair pela manhã, deu um longo beijo em encontrou estirado na calçada. Pense nisso! Mas pense agora! 

sua amada, fez sua oração matinal de Levou-o para casa e depois de passado o 
agradecimento a Deus pela sua vida, seu efeito da bebedeira, lhe perguntou por que ele  Redação do Momento 
trabalho e suas realizações. era assim: Sou um desgraçado, falou. Meu pai Espírita, com base em texto de 

Tomou café com a esposa e os filhos e os era assim. Bebia, batia em minha mãe. autoria ignorada.
deixou no colégio. Dirigiu-se a uma das suas Eu tinha um irmão gêmeo que, como eu, saiu 
empresas. de casa depois que nossa mãe morreu. Ele se 

Cumprimentou todos os funcionários com chamava João. Nunca mais o vi. Deve estar 
um sorriso. Ele tinha inúmeros contratos para vivendo desta mesma forma.
assinar, decisões a tomar, reuniões com vários Na outra capital, João terminou a palestra e 
departamentos, contatos com fornecedores e foi entrevistado por um dos alunos: Por favor, 
clientes. diga-nos, o que fez com que o senhor se tornasse 

Por isso, a primeira coisa que falou para sua um grande empresário e um grande ser 
secretária, foi: Calma, vamos fazer uma coisa de humano?
cada vez, sem stress. Emocionado, João respondeu: Devo tudo à 

Ao chegar a hora do almoço, foi curtir a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. 
família. À tarde, soube que o faturamento do Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em 
mês superara os objetivos e mandou anunciar a emprego algum. 
todos os funcionários uma gratificação salarial, Quando minha mãe morreu, saí de casa, 
no mês seguinte. decidido que não seria aquela vida que queria 

Conseguiu resolver tudo, apesar da agenda para mim e minha futura família. Tinha um 
cheia. Graças a sua calma, seu otimismo. irmão gêmeo, Mário, que também saiu de casa 

Como era sexta-feira, João foi ao no mesmo dia. Nunca mais o vi. Deve estar 
supermercado, voltou para casa, saiu com a vivendo desta mesma forma. 
família para jantar.                            *   *   *

Depois, foi dar uma palestra para estudantes, O que aconteceu com você até agora não é o 
sobre motivação. que vai definir o seu futuro e, sim, a maneira 

Enquanto isso, Mário, em um bairro pobre de como você vai reagir a tudo que lhe aconteceu.
outra capital, como fazia todas as sextas-feiras, Não lamente o seu passado. Construa você 
foi ao bar jogar e beber. mesmo o seu presente e o seu futuro.

Estava desempregado e, naquele dia, Aprenda com seus erros e com os erros dos 
recusara uma vaga como auxiliar de mecânico, outros.
por não gostar do tipo de trabalho. O que aconteceu é o que menos importa. Já 

Mário não tinha filhos, nem esposa. A terceira passou.
companheira partira, cansada de ser espancada e O que realmente importa é o que você vai 
viver com um inútil. fazer com o que vai acontecer.

Ele morava de favor, num quarto muito sujo, E esta é uma decisão somente sua. Você 

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

O QUE VOCÊ DESEJA SER



achar-lhe até certa beleza, particular graça que já guarda e lute, uando psicografava o maravilhoso 
utilidade, um verdadeiro servidor. através dos três raios já livro Paulo e Estevão, do Espírito Q

Terminou a recepção do formoso livro e suspensos, à aquisição dos Emmanuel, o Chico, via, ao seu 
Emmanuel, completando o asserto, outros dois.lado, um sapo feio, gorduchão, que o 
pondera-lhe, bondoso: - O homem, Chico, Que saiba sofrer, amar, perdoar, amedrontava muito...
será um dia, uma Estrela de Cinco Raios, renunciar, até libertar-se do erro, dos vícios, No princípio, distava-lhe alguns metros. 
quando possuir os pés, as mãos, e a cabeça das paixões, e, desta forma, terá livres os Depois, à proporção que a grande obra 
alevantados, liberados. Já possui três raios: pés para transformar-se numa Estrela de chegava ao fim, o sapo estava quase aos pés 
as mãos e a cabeça, faltando-lhes os dois Cinco Raios e participar da vida de outras do médium.
pés, os quais serão libertados quando perder Constelações, em meio das quais brilha Isto lhe dava um mal estar intraduzível.
a atração da Terra. uma Estrela Maior, que é Jesus.Emmanuel, observando-lhe o receio, 

Existem, no entanto, germens, animais, diz-lhe: - O sapo é um animal inofensivo, 
seres outros, com os cinco raios voltados um abnegado jardineiro, que limpa os (Fonte: Chico Xavier na intimidade - 
para baixo, para a Terra, sugando-lhe o seio, jardins dos insetos perniciosos. Não Ramiro Gama)
vivendo de sua vida. Assim é o sapo, compreendo, pois, sua antipatia pelo pobre 
coitado, que luta intensamente para batráquio... Procure observá-lo mais de 
levantar um raio, pelo menos a cabeça. O perto, com simpatia, e acabará sentindo-lhe 
boi já possui a cabeça alevantada, já que estima.
progrediu um pouco.Após ponderação justa de seu Guia, o 

É preciso, pois, que o Homem sinta a Chico começou a ter simpatia pelo sapo, e 

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier -

*Consertos de fechadura *colocamos cabo em panela
*Corte de panela *Máquina de costura *Cópia de chaves

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8147-3105 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

SEREMOS UMA ESTRELA 
DE CINCO RAIOS

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

Fique por dentro da moda. Visite a

Rua Dr. Carlos de Campos, 503
Fone: (14) 3552 2054

e pretendemos cultuar a memória da confiança e da fé, dulcificando-a 
de familiares queridos, transfe- com a compreensão de que as ligações Sridos para o Além, elejamos o afetivas não se encerram na sepultura. 

local ideal: nossa casa. O amor, essência da Vida, estende-se, 
Usemos muitas flores para enfeitar a indestrutível, às moradas do infinito, 

Vida, no aconchego do lar; nunca para ponte sublime que sustenta, indelével, a 
exaltar a morte, na frieza do cemitério. comunhão entre a Terra e o Céu...

Eles preferirão, invariavelmente, Há, pois, dois motivos para não 
receber nossa mensagem de carinho, cultivarmos tristeza:
pelo correio da saudade, sem selagem Sentimos saudade - não estamos 
fúnebre. mortos...

É bom sentir saudade. Significa que Nossos amados não estão mortos - 
há amor em nossos corações, o sentem saudade...
sentimento supremo que empresta E se formos capazes de orar, 
significado e objetivo à existência. contritos e serenos, nesses momentos 

Quando amamos de verdade, com de evocação, orvalhando as flores da 
aquele afeto puro e despojado, que tem saudade com  a bênção da esperança, 
nas mães o exemplo maior, sentimo- sentiremos a presença deles entre nós, 
nos fortes e resolutos, dispostos a envolvendo suavemente nossos 
enfrentar o Mundo. corações com cariciosos  perfumes de 

E talvez Deus tenha inventado a alegria e paz.
ilusão da morte para que superemos a 
tendência milenar de aprisionar o amor 
em círculos fechados de egoísmo (Do livro: "Quem tem medo da morte?"  
familiar, ensinando-nos a cultivá-lo em Richard Simonetti)
plenitude, no esforço da fraternidade, 
do trabalho em favor do semelhante, 
que nos conduz às realizações mais 
nobres. 

Não permitamos, assim, que a 
saudade se converta em motivo de 
angústia e opressão. Usemos os filtros 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste.
leudimilatempeste@ 
hotmail.com

FLORES DE SAUDADE
prenda a superar suas dificuldades sem Atransferi-las para os outros.

Aprenda a resolver todos os problemas, 
priorizando por importância, dando a devida 
atenção em busca da solução.

Aprenda a não olhar nos outros seus próprios 
defeitos e deslizes.

Aprenda que tudo o que chega a cada um 
pode ser bom ou mau, só depende de você 
absorve-lo ou repeli-lo.

Aprenda com a dor do teu irmão o caminho a 
seguir.

Aprenda a conviver com os que não te são 
caros, superando assim barreiras que te 
pareciam impossíveis.

Aprenda a desprender-se de julgamentos 
precipitados, pois, todos nós estamos sujeito à 
quedas.

Aprenda a doar-se mesmo que em 
pensamento e sentirá o bem estar a harmonizar 
tua alma.

Aprenda a usar teu coração como diretriz 
para atender teu irmão sempre que necessite.

Aprenda a agradecer sua saúde física, mental 
e espiritual doando-se cada vez mais pela causa 
tão nobre e difícil de praticar, que é a de interagir 
com o seu próximo.

Aprenda que a morte é somente uma 
transição temporal, que os colocará no devido 
lugar de merecimento.

Aprenda finalmente que cada um é uma 
centelha divina em ascensão, realizando o seu 
aprendizado passo a passo sem saltos e através 
de erros e acertos chegará à perfeição.
 

 Kharan

Mensagem recebida pelo médium Marco 
Aurélio Corbari: mcorbari@ig.com.br

APRENDER SEMPRE
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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 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

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

ual a importância do autoconhecimento? maior parte do tempo, mantendo a harmonia 
Por que se conhecer? Olhar constante- interior.Qmente para dentro. Olhar para o nosso No dizer da pedagoga Maria Eny Rossetini 
interior. O autoconhecimento implica em Paiva em seu livro “Asas para o Infinito”, o 

considerar padrões interiores herdados dos caminho da educação passa pelo do 
nossos pais, de nossos familiares, da sociedade, autoconhecimento. Há muitas formas de 
enfim, padrões sócio-culturais. podermos conhecer o deus que chora e o 

O exame de nosso comportamento diário demônio que ruge em nós, como expressa o 
cumulado com o exercício do autoconheci- poeta (referindo-se a Olavo Bilac na poesia 
mento faz com que compreendamos por que Dualismo).
agimos e/ou reagimos de determinada maneira Para ilustrar, ela cita a questão 919 de O 
frente a uma situação, aprendendo a fazer Livro dos Espíritos: “(...) os Espíritos dizem que 
escolhas mais conscientes, gerando satisfação o meio mais prático, mais eficaz para se 
pessoal e sentindo a vida cada vez mais melhorar nessa vida e resistir ao mal é o 
significativa. autoconhecimento. Quando Kardec diz que a 

Ouvir a própria voz que vem do nosso dificuldade está justamente em conhecer a si 
interior, ao invés de escutar apenas o que os mesmo, Santo Agostinho recomenda, em 
outros, a sociedade e os nossos padrões nos interessante mensagem, que façamos todos os 
dizem para fazer, já é um bom começo para o dias uma revista do que fizemos e que nos 
autoconhecimento. É importante ter consciência perguntemos se faltamos com o dever e se 
dessa voz interior, não tentar silenciá-la a alguém teria motivo para se queixar de nós. No 
qualquer custo. Muitas pessoas estão iludidas entanto, acrescenta que precisamos pedir a Deus 
pelas pressões, determinações e medos e a nosso anjo guardião que nos esclareça para 
impostos pela sociedade e pelo próprio ego, adquirirmos uma grande força para nos 
preocupadas apenas em agradar os outros e o aperfeiçoar. Examinando o que fizemos contra 
que vão pensar se fizermos isso ou aquilo. as leis divinas, contra o próximo e contra nós 

Certas pessoas vivem excessivamente o mesmos todos os dias, as respostas serão motivo 
hoje e se esquecem de planejar o futuro. Outras, de tranqüilidade para nós ou nos indicarão o mal 
ao contrário, pensam apenas no futuro, ou os erros que precisamos eliminar em nós.
entretanto, não aproveitam o presente para Assim como a solidariedade expressa na 
construir esse futuro. É no agora que o espírito máxima cristã “fazer aos outros o que desejamos 
pede para que sigamos nossa intuição, usemos nos seja feito”, é a pedra de toque do progresso 
nossa razão, aprendendo, evoluindo, junto com moral, o conhecimento de si mesmo, expresso 
a verdadeira satisfação. na outra máxima cristã, “ama o teu próximo, 

Assim, o autoconhecimento nos leva ao com a ti mesmo” é a chave do melhoramento 
desenvolvimento de nossa consciência, individual (...)”, conclui a pedagoga.
transcendendo as "couraças" e indo em direção O conhecimento de si mesmo é, portanto, a 
da nossa verdadeira essência de Amor. chave do progresso individual. É o meio natural 

No livro “Os Quatro Gigantes da Alma”, de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando 
Emilio Mira y López, aborda temas consciência de nossas imperfeições e erros 
fundamentais do homem – o medo, a ira, o amor cometidos, empreende-
e o dever – o livro levanta o véu do imponderá- m o s  o  p r o c e s s o  d e  
vel e mexe, com rara sensibilidade, nos mais regeneração através de 
escuros e profundos meandros de nosso lições reparadoras.
coração. O psicólogo diz em seu livro que o 
homem necessita aprender a usar o medo sem se Maria Margarete 
anular, a ira sem se consumir e o amor sem Brumati
exaltar. Pelo menos conseguir fazer isso na 

NOSSO CINEMA
DIA 20/11 - 19:30h
Minha vida na outra vida

OS QUATRO GIGANTES DA ALMA
E O CONSELHO DE SANTO AGOSTINHO: “CONHECE A TI MESMO”

Você gostaria 
de adquirir livros espíritas - 
contate o Prof. Waldomiro 

Bana (Dinho)

 todos, todos os mais, aí estão vivos, É extraordinário, será maravilhoso, mas 
ardentes, inconfundíveis na mo- é a verdade nua e crua; verdade que, qual a 
dulação de suas liras encantadas e Luz. não pode ficar debaixo do alqueire.E
decantadas. Foi  por  ass im pensarmos que  

E na prosa — exceto a Fernando de conseguimos vencer a relutância do mé-
Lacerda, cujo estilo não temos elementos dium em sua natural modéstia para lançar 
para identificar — o mesmo traço de ao público, em geral, e aos confrades, em 
originalidade personalíssima se impõe. particular, esta obra mediúnica, que, certo 

Duvidamos que o mais solerte estamos, ficará como baliza fulgurante, na 
plumitivo, o mais Intelectual dos nossos história a tracejar do Espiritismo em nossa 
literatos consiga imitar, sequer, ainda que pátria.
premeditadamente, esta produção.

E isto o dizemos porque o médium 
Xavier, um quase adolescente, sem lastro, 
portanto, de grande cultura e treino poético, 
recebe-a de jacto, e mais — quando de 
alguns autores não conhece uma estrofe!

(Livro: Parnaso de 
Além Túmlo - pisc. 
Chico Xavier)

Colaboração 
Waldinete Moreira

À GUISA DE PREFÁCIO (PT 5)

‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):

http://dabunjr.wordpress.com/o-farol/

PARADA 
OBRIGATÓRIA

Aberto Diariamente

Chopp Claro e Escuro

Costela no Bafo

Yakissoba às sextas

Rod. Pizza 5.ª E Dom.

3552 2255

REUNIÃO

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca do seu Centro.

Campanha
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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 07/11 - Edgar Feres Filho

Leudimila Rodrigues Tempeste

Reinaldo Trombini Junior

DIA 28/11 - Edgar Feres Filho

DIA 14/11 - 

DIA 21/11 - 

CARTÓRIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE GETULINA

Escrituras - Procurações - Autenticações
Reconhecimento de Firma - Contratos 

Protestos

Rua Júlio Prestes, 239 - CEP 16450-000
             Getulina/SP       (14) 3552 1868

ALCÓOLICOS ANÔNIMOS
‘‘NÓS PODEMOS TE AJUDAR’’

VILA BELÉM 
CASA PARAQUIAL/N. S. APARECIDA

Reuniões: quarta-feira N. S. Aparecida
Praça Beraldo Arruda, 179-Salão Paroquial
Reuniões: Segunda e sextas feiras às 20h

Fone:(18) 3621-5399 - Araçatuba
Horário Comercial

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA
RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 

FONE (14) 3552 1107

AGENDA - Para se informar dos eventos de nossa região
ACESSE: http://uselins.wordpress.com/eventos/convite/

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 o Prof. Waldomiro B Bana-20 hs
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

Precisa de voluntários

I
Precisa-se de voluntários,
Para trabalhar na seara de Jesus!
Os objetivos em pauta é a Luz,
É Luz que precisamos acender no mundo,
Com as  energias vindas das nossas almas,
E das entranhas dos nossos corações.

II
Precisa- se de voluntários,
Que não tenham medo,
De agir com a verdade,
Que sejam ponderados,
Que não olhem mais para trás,
Que peguem e sigam com seus arados,
Até acenderem muitos pontos de PAZ!

III
Precisa -se de voluntários,
Que saiam da escuridão,
E projetem - se na Luz,
Sigamos o moço de Nazaré,
Que nos falou do valor da fé,
E para nos ensinar o SEU GRANDE 

AMOR,
Enfrentou até mesmo, a cruz!

José Bastos

POESIA

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

Quatro Mãos

uando nos dispusemos em habitar maioria é de almas endividadas que só 
estas paragens concordamos com um conseguirão alguma melhora renascendo Qcabedal de provas e expiações a por aqui. Isso nos faz ter alguma ideia de 
passar. Muitas vezes queixamo-nos quanto temos que ser gratos por estarmos 

que nossa cruz é mais pesada do que nossos vivos.
ombros possam suportar. Poucos ainda conhecem as variadas 

Se nosso Deus que é Pai não deixa faltar moradas que se encontram a casa do Pai, 
nem às aves do céu, não será a seus filhos no desde mundos primitivos até o chamado 
qual Ele criou a sua imagem e semelhança. céu, que são os mundos felizes. A Terra é 

É claro que existe muita pobreza, conhecida como planeta de prova e 
violência, doenças e outras intempéries que expiação e já há algum tempo vem 
estremecem a nossa fé. O que poucos sabem transformando-se em um lugar de 
é que aqueles que passam necessidades hoje regeneração. Como o próprio nome diz um 
são os mesmos que ontem não mediram habitat para espíritos bons, onde os maus 
esforços para que suas mãos em vez de serão expurgados para planetas que hoje se 
enxugar lágrimas, fizessem-na brotar do seu parecem com o nosso.
próximo. O derradeiro soar da trombeta convida os 

Muitos vão julgar a bondade do Pai últimos espíritos a reencarnarem na Terra, 
Celestial e mais uma vez a ignorância chance essa disputada por todos que 
encobrem-lhes a visão, pois a necessidade almejam conservarem-se perto dos seus. 
de evoluir faz com que estes irmãos Em conseqüência àqueles que estão 
implorem por uma vida de dificuldades e desperdiçando essa chance se perdendo em 
provações. vícios, utilizando de forma desregrada esse 

É claro que o benefício do esquecimento aval, insistindo no erro, anulando-se no 
não nos deixa recordar que a maioria das suicídio seja ele intencional ou não, irão 
vezes imploramos para reencarnar e preparar sua bagagem e despedir-se desse 
consequentemente passarmos por uma série mundo.
de dificuldades que irão fortalecer o nosso Haverá choro e ranger de dentes sim, 
espírito e repararmos alguns erros como o mestre exemplificou nas escrituras, 
cometidos nas vidas pretéritas. àquele que por relaxo ou falta de 

O esquecimento é necessário para conhecimento se perder no caminho se 
facilitar a convivência entre espíritos que se afastará, não para sempre, pois a bondade 
endividaram anteriormente e agora fecunda e infinita do Nosso Pai dar-nos-á 
escolheram conviver no mesmo ciclo social infinitas chances de arrependermos-nos e 
para aprenderem a se relacionar. retornar novamente aos 

Um exemplo básico é um casal que aceita braços de nossos queridos 
receber em seu lar um filho que em vidas irmãos.
passadas foi um inimigo ou um traidor.

Existem trinta e seis bilhões de espíritos Inibmort
ligados ao orbe terrestre, dentre eles quase 
sete bilhões estão reencarnados e a grande 

ÚLTIMAS CHANCES


