
 sentimento de trabalho realizado trabalhadores um ímpeto ainda maior, 
foi o que imperou nos corações dos lembrando que a ‘‘Semana Espírita de Odirigentes espíritas de Getulina. Getulina’’ estará realizando sua décima 

O mês derradeiro foi recheado de edição, marco este que exige uma maior 
eventos, começando no dia 17 com a já atenção em sua organização.
tradicional ‘‘Feira do Livro Espírita’’ Já em Julho o C. E. ‘‘Amor e Caridade’’ 
organizada na praça municipal. Já na comemorará seu septuagésimo aniversário, 
véspera de Natal no C. E. ‘‘Fé, Amor e data esta que enche de orgulho não só seus 
Justiça’’ as crianças da Evangelização diretores, mas também a ampla gama de 
Infantil receberam presentes e se fartaram espíritas que o frequentam.
de salgados, refrigerante e bolo. Mesmo que os trabalhos estejam em 

Este ano os agraciados com as medalhas pleno funcionamento devemos analisá-los 
foram: o menino Lucas e a garota Mariana, e verificar se necessitam de melhorias, para 
i m p e c á v e i s  p e l a  a s s i d u i d a d e  e  isso as casas devem realizar reuniões 
comportamento exemplar. periódicas, principalmente no início de 

O C. E. ‘‘Amor e Caridade’’ mais uma cada ano.
vez realizou a campanha ‘‘Auta de Souza’’, Não poderia encerrar este número de 
onde foram arrecadados donativos para forma diferente. Agradecendo aos 
alegrar a ceia dos menos favorecidos. patrocinadores que não medem esforços 

2012 será um ano que exigirá dos para todos os meses contribuírem para 
impressão do nosso mensário. Ao lado o 
balancete do ano de 2011.

Estendemos também o abraço fraterno 
aos colaboradores que mensalmente envia-
nos as mensagens maravilhosas que 
preenchem essas páginas.

E claro sem esquecer da chave 
fundamental para qual é cunhado cada 
caractere do nosso facho de luz, você 
querido leitor.

 Desejamos um ano de felicidades mil, 
com fé em Cristo e 
dedicação a doutrina de 
Kardec.

 
Inibmort
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BEM VINDO 2012

RÁPIDA PASSAGEM
onta-se que no século passado, um coisas necessárias para nos manter e podermos Vivamos bem mas, de forma sábia, também 
turista americano foi à cidade do Cairo, gozar de relativa segurança. cultivemos as coisas do Espírito, preparando a 
no Egito. Seu objetivo era visitar um Entretanto, por que ajuntar tantas coisas, nossa vida para além da tumba.C
famoso rabino. utilizando um tempo enorme em trabalho *   *    *

O turista ficou surpreso ao ver que o rabino constante, sem nos preocuparmos com a vida A vida espiritual é a verdadeira vida. A vida 
morava num quarto simples, cheio de livros. As do Espírito? terrena é breve e tem por objetivo o progresso 
únicas peças de mobília eram uma mesa e um De um modo geral, afirmamos que não temos do Espírito.
banco. tempo para orar, para ler e estudar a respeito do Estamos na Terra exatamente como alguém 

Onde estão os seus móveis? Perguntou o mundo espiritual, do porquê nascemos e que chegasse de um lugar distante, parasse em 
turista. vivemos. uma determinada estação, ali permanecesse por 

E o rabino bem depressa perguntou também: Nossa preocupação é exclusivamente no um tempo e, depois, tomasse a condução de 
Onde estão os seus? campo profissional, para ter sucesso, ganhar volta ao ponto de origem.
Os meus? Disse o turista. Mas eu estou aqui sempre mais. Assim são as nossas idas e vindas da Pátria 

de passagem. Essa maneira de pensar é tão forte em nós espiritual para a Terra e daqui para lá.
Eu também. Falou o rabino. que, ao auxiliarmos nossos filhos a se Por esse motivo asseverou Jesus na parábola 

*   *   * decidirem por essa ou aquela profissão, do homem que encheu os seus celeiros e se 
A vida na Terra é somente uma passagem. No costumeiramente sugerimos que eles escolham preparou para aproveitar tudo, ao máximo: 

entanto, vivemos como se fôssemos ficar aqui a mais rendosa. Aquela profissão que, num Louco. Ainda esta noite a morte virá te buscar a 
eternamente. tempo muito curto, trará excelente retorno. alma.

A grande preocupação é amontoar coisas. São Preocupamo-nos com as notas da escola,  
casas na cidade, na praia, no campo, no com seu desempenho nos esportes, nas artes. Redação do Momento Espírita, com base em 
Exterior. Tudo muito correto! Mas, e quanto ao conto do  livro Histórias da alma, histórias do 

Vários carros de cores, marcas e potências Espírito? Quando teremos tempo para lhes coração ,  de  Chr i s t ina   
diferentes, para ocasiões diversas. Inúmeras falar de Deus, da alma, de Jesus, da lei de amor? Feldmann e Jack Kornfield
roupas, dezenas de calçados, prédios, terrenos, Quando nós mesmos teremos tempo para 
joias. Quanto mais se possui, mais se deseja. frequentar um templo religioso? Para ajuntar Colaboração: Luciana 

Justo que o homem anseie pela casa tesouros espirituais, trabalhando as virtudes em Beatriz Arioli Trombini
confortável, vestimenta adequada à estação, nós?
boa alimentação. Lembremos que a vida no corpo é uma 

Tudo isso faz parte da vida material. São passagem apenas.

Mês Patrocinador Vl do Jornal Diferença Doação Caixa

Janeiro 132,50R$        120,00R$       12,50R$      207,50R$   
Fevereiro 150,00R$        120,00R$       30,00R$      237,50R$   
Março 150,00R$        120,00R$       30,00R$      267,50R$   
Abril 175,00R$        150,00R$       25,00R$      50,00R$     242,50R$   
Maio 150,00R$        120,00R$       30,00R$      272,50R$   
Junho 150,00R$        120,00R$       30,00R$      302,50R$   
Julho 150,00R$        120,00R$       30,00R$      332,50R$   
Agosto 150,00R$        120,00R$       30,00R$      362,50R$   
Setembro 150,00R$        120,00R$       30,00R$      15,00R$     377,50R$   
Outubro 125,00R$        120,00R$       5,00R$        382,50R$   
Novembro 125,00R$        120,00R$       5,00R$        387,50R$   
Dezembro 125,00R$        120,00R$       5,00R$        25,00R$     367,50R$   

Saldo para 2012 367,50R$   
Doações: Abril: Coral de Birigui - Setembro: Sedex : Dezembro: Natal Evangel.



procura a alegria serena da consciência de hora a hora: – Ama e no Novo é também renovação de 
nossa oportunidade de aprender, feliz no dever bem cumprido. auxilia sempre.Atrabalhar e servir. Novo Ano! Novo Dia! Ajuda aos outros, 

O tempo, como paternal amigo, como Sorri para os que te feriram e busca amparando a ti mesmo, porque se o dia 
que se reencarna no corpo do calendário, harmonia com aqueles que te não volta amanhã, eu estou contigo, esperando 
descerrando-nos horizontes mais claros entenderam até agora. pela doce alegria da porta aberta de teu 

Recorda que há mais ignorância que para a necessária ascensão. coração.
Lembra-te de que o ano em retorno é maldade, em torno de teu destino.

Não maldigas, nem condenes.novo dia a convocar-te para execução de Feliz 2012 a todos os companheiros de 
Auxilia a acender alguma luz para quem velhas promessas, que ainda não tiveste a jornada e de Doutrina !!!!

passa ao teu lado, na inquietude da coragem de cumprir.
escuridão.Se tens inimigo, faze das horas Emmanuel

Não te desanimes, nem te desconsoles.renascer-te o caminho da reconciliação.
Cultiva o bom ânimo com os que te (Livro: Vida e Caminho – Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o 

visitam, dominados pelo frio do desencanto F r a n c i s c o  C â n d i d o  amor te clareie a estrada para frente.
ou da indiferença.Se descansaste em demasia, volve ao Xavier)

Não te esqueças de que Jesus jamais se arado de tuas obrigações e planta o bem 
desespera conosco e, como que oculto ao com destemor para a colheita do porvir.
nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos Se a tristeza te requisita, esquece-a e 

Colaboração:  Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier - CARTA DE ANO NOVO

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

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

s 200.000 Km2 originais da mata atlântica preservá-las, pequenas atitudes, individuais ou 
brasileira estão reduzidos a apenas 8.000 coletivas, é tão importante quanto grandes O

km2. Os portugueses que invadiram o Brasil em programas de preservação ambiental.
1500, seguidos por outros exploradores Metade das árvores que são cortadas 
europeus, foram os principais responsáveis por no planeta é destinada à fabricação de papel. 
essa destruição. Então, usar menos papel é uma ótima maneira de 

A cada seis minutos são destruídos 1,5 km2 ajudar a salvar as florestas. Que tal escrever nos 
de floresta tropical no mundo, para sustentar o dois lados de cada folha de papel; reciclar papel; 
consumo dos países ricos, (em 1 ano, área usar lenços de tecido para higiene pessoal; em 
equivalente aos estados de Pernambuco + casa usar guardanapos de pano para os pratos; e, 
Sergipe + Distrito federal). Nesse ritmo, em como dica valiosa, não comprar madeira que 
2035 toda a floresta tropical estará destruída. Na venha de árvores em perigo de extinção.
Amazônia, ao destruir uma árvore, destrói-se a Dá para estender ainda mais essas 
moradia de 2000 espécies de animais. Apesar de atitudes. Por exemplo: ajudando a proteger o 
todas as campanhas de conscientização, a verde de seu bairro (nenhuma árvore da área 
exploração não pára. pública ou privada pode ser abatida sem 

Tomemos como exemplo o que ocorreu com autorização da prefeitura); reivindicando mais 
o pau-brasil, declarado oficialmente como áreas verdes; fiscalizando a preservação das 
árvore símbolo de nosso país e que era árvores localizadas às margens de rios, córregos, 
encontrada do Rio Grande do Norte até a costa nascentes, etc., pois são de preservação 
do Rio de Janeiro. Era a árvore dominante na permanente; aprendendo a cuidar de seu jardim 
Mata Atlântica brasileira, hoje, porém, se falando com quem entende do assunto; 
encontra praticamente extinta devido à divulgando informações sobre preservação do 
exploração e ao desmatamento da área de verde nos veículos de comunicação a que tem 
ocorrência da espécie. Usado como corante e acesso.
para a construção de navio, o pau-brasil Você sabia que uma árvore isolada pode 
praticamente desapareceu das florestas transpirar, em média, 400 litros de água por dia, 
brasileiras. Calcula-se que 70 milhões de produzindo um efeito refrescante equivalente a 
exemplares dessa árvore foram carregados para 5 condicionadores de ar com capacidade de 
a Europa. Hoje em dia, o pau-brasil sobrevive 2.500 kcal cada, funcionando 20 horas por dia?
apenas graças ao trabalho de replantio de alguns Lembre-se: cuidar apenas de sua árvore é 
grupos ambientalistas que tentam devolver a importante, mas uma árvore 
árvore para a natureza. sozinha não faz floresta! Ajude a 

Ajudar salvar as florestas não é uma tarefa preservar a natureza fazendo a 
fácil, mas também não é tão difícil assim. sua parte!
Primeiro é preciso se conscientizar da 
importância vital delas para preservar a natureza 
e o Planeta. Segundo, entender que para Maria Margarete Brumati

Fique por dentro da moda. Visite a

“SE PREOCUPE COM A FLORESTA E NÃO APENAS COM SUA ÀRVORE”
"Assim como o Pai me enviou, também eu vos 
envio a vós." - Jesus. (JOÃO, 20:21.)

odo cristão sincero sabe como o Senhor TSupremo enviou à Terra o Embaixador 
Divino.

Fê-lo nascer na manjedoura singela.
Deu-lhe trabalho construtivo na infância.
Conferiu-lhe deveres pesados,  na 

preparação, com prece e jejum no deserto.
Inspirou-lhe vida frugal e simples.
Não lhe permitiu o estacionamento em 

alegrias artificiais.
Conduziu-o ao serviço ativo no bem de 

todos. Inclinou-lhe o coração para os doentes e 
necessitados.

Enviou-o ao círculo de pecadores 
contumazes. Induziu-o a banquetear-se com 
pessoas consideradas de má vida, para que o seu 
amor não fosse uma jóia de luxo e sim o clima 
abençoado para a salvação de muitos.

Fê-lo ensinar o bem e pratica-lo entre os 
paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a 
beneficiá-los.

E, ao término de sua missão sublime, deu-
lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o 
abandono dos amigos, sob perseguição e 
desprezo, para que as criaturas aprendessem o 
processo de sacrifício pessoal, como garantia de 
felicidade, a caminho da ressurreição do homem 
interior na vida eterna.

Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra 
o Filho Divino e, nesse padrão, podemos 
entender o que Jesus desejava dizer quando 
asseverou que expediria mensageiros ao mundo 
nas mesmas normas.

Assim, pois, o cristão que aspira a 
movimentar-se entre facilidades terrestres, 
certamente ainda não acordou para a verdade.

Emmanuel

(Livro: Vinha de Luz, pisc. Chico Xavier)

C o l a b o r a ç ã o :  P ro f . ª  
Leudimila Rodrigues 
Tempeste.
l e u d i m i l a t e m p e s t e @  
hotmail.com

ASSIM COMO
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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

 barco naufragara sem que Estabelecendo certa comparação 
todos conseguissem apanhar entre o desejo de sobrevivência do 
suas boias de salvamento. Um O naufrago e os anseios da alma, nos leva 

cidadão que ficara sem ela estava a a meditar sobre a salvação tão 
flutuar bem próximo de uma e com almejada, que entendo como sendo a 
tranqüilidade esperava o momento 

conquista de uma boa posição na oportuno para alcançá-la diante dos 
escala evolutiva espiritual, e, as agitados movimentos de vai-e-vem 
condições para alcançá-la. O salva das águas.  Sabia flutuar muito bem e 
vidas representado pelos alertas de aguardava na certeza de que a qualquer 

momento pudesse agarrá-la. Com o comportamento moral e religioso que 
balanço do mar a boia se locomovia e nos aparece a todo instante, e que nos 
ele também, mantendo sempre a faz acreditar às vezes, que não é para 
mesma distância que o impossibilitava nós, quando nos colocamos em 
de pegá-la.  Os minutos se passaram, o 

posição de tranqüilidade e suposta 
cansaço já o abalava, e assim, após 

sabedoria, pode fugir das nossas mãos a lgum tempo,  a  boia  foi  se  
em virtude da nossa passividade e distanciando, a margem que não longe 
inércia, nos arrastando para o se via... desaparecendo.  Alcançou ele 
desconforto e a desesperança. O vigor a corrente marítima, que também 

levou para mais longe o instrumento que nos sustenta, que nos dá chance de 
que lhe dava esperanças, arrastando-o vitória, e que independe de nossa força 
com violência para as profundezas física, e sim do nosso preparo interior, 
depois de esgotadas suas energias composto de:  responsabilidade, bom 
físicas.

caráter, sentimento de solidariedade, 
Outro naufrago, despejado pela 

equilíbrio, fé, capacidade de perdoar, e 
embarcação nas mesmas condições, 

disposição para a ação no bem; precisa 
apavorado pela turbulência jamais 

ser ativado, ou seja: exercitado, para 
vista por ele, debatia-se desesperado 

nos impulsionar em direção ao 
sem visualizar objeto algum em que 

objetivo que nos convém alcançar.
pudesse se segurar e dar-lhe 

A tábua de salvação chegará até nós 
esperanças de salvamento.  Respirava 

pelos nossos próprios esforços em 
fundo toda vez que a água se afastava 

conquistar as virtudes necessárias para 
de suas narinas, e desprendendo 

merecê-la, e nunca pelo bel prazer das 
esforço inusitado, começou a nadar 

ondas de influências bajuladoras e 
com braçadas vigorosas superando as 

promessas nas quais muitas vezes 
próprias condições físicas.  Depois de 

flutuamos no mar da vida.          
algum tempo, quase inconsciente, 

      PENSE NISSO !
sentiu a seus pés a acariciante 

Nelson Nascimento 
massagem da areia branca do leito do 

(nelson.nascimento1@yahoo.com.br)
oceano.  Afirmou-se,  o  andar  

Lins-SP 
titubeante, e quase sem forças 
alcançou a praia deserta, e lançou-se 
ao solo para merecido descanso.

À GUISA DE 
PREFÁCIO (PT 7)

omo nota final aos argos da crítica, 
Catões e Zoilos de compasso e 
metro, faisqueiros de nugas e nicas, C
na volúpia de escandir quand 

même, diremos que, encarregado de 
apresentar esta obra, não nos dispusemos a 
escoimá-la de possíveis defeitos de técnica, 
não só por nos falecer autoridade e 
competência, como por julgar que tal ousio 
seria uma profanação.

Trata-se, precípuamente, de um 
trabalho de Identificação autoral, e de 
entidades hoje mais lúcidas e respeitáveis 
do que porventura o foram aqui na Terra.

Tal como no-lo deram, esse trabalho 
melhor corresponde à sua finalidade 
altíssima, e o que a legitima ética 
doutrinária aponta é que quaisquer lacunas, 
ou tallscas, devem ser atribuidas ou 
irrogadas ao possivelmente precário 
aparelhamento de transmissão, ou a fatores 
outros, em suma, que mal podemos 
imaginar e que, no entanto, racional e 
logicamente devem existir, mais sutis e 
delicados do que esses que, amiúde, 
ocorrem na telepatia, na radiofonia, em 
tudo, enfim, que participa do meio físico 
contingente.

Que os arautos da Boa Nova aqui 
escalonados, por vindos de tão alto, nos 
perdoem a vacuidade e a insulsice destas 
linhas, e que os leitores de boa vontade as 
desprezem como Inúteis, para só 
apreçarem a  obra  que ora  lhes  
apresentamos, na pauta evangélica que diz: 
— A árvore se conhece pelo fruto.

M. Quintão (*)

(*) MANUEL Justiniano de Freitas QUINTÃO, 
nascido em 28 de maio de 1874, na Estação de 
Quirino, Marquês de Valença, RJ, e desencarnado em 
16 de dezembro de 1954. no Rio de Janeiro. Foi 
guarda-livros, depois de lutar com imensas 
dificuldades, como jovem sem recursos financeiros, 
nas posições mais modestas do comércio. Chefe de 
família numerosíssima, Estudioso Incansável, 
conseguiu, como autodidata, invejável cultura 
humanística. Foi jornalista. Ingressou na FEB em 
1903, Integrando-lhe o quadro social por 44 anos. 
Médium curador e espírita militante durante mais de 
meio século, exerceu cargos na Diretoria da Federação 
Espírita Brasileira ao longo de vários decênios, 
Inclusive a Presidência nos anos 1915, 1918. 1919 e 
1929. Como membro do Grupo Ismael” foi sempre 
dos mais assíduos e proficientes no estudo do 
Evangelho de Jesus. Traduziu diversos livros espíritas 
e publicou alguns de sua autoria, muito apreciados, 
dentre eles “Cinzas do meu Cinzeiro” (coletânea de 
trabalhos publicados no “Reformador”) O Cristo de 
Deus. este último editado pela FEB. Em 1939, 
escreveu notas autobiográficas endereçadas ao 
Reformador, para serem publicadas após a sua 
desencarnação: estão estampadas na edição de janeiro 
de 1955. (Nota do Editor.)

(Livro: Parnaso de 
Além Túmulo, pisc. 
Chico Xavier)

Colaboração Waldinete 
Moreira

O NAUFRAGIO (Reflexão)

*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

‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):

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

Leia Livros Espíritas
Abuse da Biblioteca do seu Centro.
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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 02/01 - Reinaldo Trombini Junior
Edgar Feres Filho

DIA 16/01 - Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 23/01 - Edgar Feres Filho
DIA 30/01 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 09/01 - 

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

DEVERAS SÃO PAULO

I
Conhecida  que és

De Norte à Sul, de Leste a Oeste,
Nos rincões do nosso imenso Brasil,

Tornando em riquezas, todos os seus demais 
recantos,

E até à muitas nações, já prevaleces,
As esteiras dos seus mantos!

II
São Paulo!

Um dia sai, do meu charmoso interior,
Quase sem lenço e sem documento,

E o que estava á frente, era eu e meu nome,
Mas quando estendi a Ti os meus braços,

Fazendo o meu clamor com receios de 
fome,

Tu me abraçastes e me afagastes,
Fazendo-me, profissionalmente, um novo 

homem.

III
São Paulo!

Hoje aposentado retornei,
Ao meu encantado e charmoso interior,

E digo do meu coração o meu muito 
obrigado,

Por à mim ter acatado,
Entremeio, aos seus suntuosos arranha - 

céus,
Pois os meus sonhos contigo foram 

protegidos,
Por seus imagináveis e invisíveis véus!

Em homenagem  à cidade de São Paulo , 
pela passagem de seu aniversário em 

25/01/2012

                  José Bastos

POESIAnalise os teus pensamentos, antes de Ajulgar o teu irmão.
- Analise os teus propósitos, antes de compará-
los aos do oponente, respeitando sempre os 
seus limites.
- Analise o teu coração e veja se já conseguiu 
libertá-lo das mágoas e injúrias sofridas pela 
vida e que ainda te atrasam.
- Analise a situação do momento antes de 
crucificar quem quer que seja.
- Analise as intenções mais íntimas antes de 
colocar a máscara modificadora, mostran-do-
se verdadeiro, quando ainda não domi-nas a 
situação.
- Analise se tudo o que realizas é com os 
propósitos edificantes que propagas.
- Analise a situação difícil do irmão, 
colocando-se no seu lugar, ajudando no que 
puder.
- Analise que cada um passa o que lhe compete 
para sua evolução, e não interfiras para não 
comprometer-se.
- Analise que sempre é mais fácil apontar erros 
do que assumi-los.
- Analise o teu presente e veja o seu 
aproveitamento para o futuro, lembrando que o 
que semeias, colherás.
- Analise no teu semelhante as suas virtudes 
porque defeitos todos os detém.
- Analise se o tempo que dispõe na inércia, não 
possa ser aproveitado em benefício de irmãos 
necessitados.
- Analise por fim, que toda projeção mental será 
direcionada ao universo e retornará com 
intensidade para você próprio.
Analise agora a tua ligação com os padrões 
elevados e sinta o que te falta ainda para 
conseguir.             

 Paz a todos

Hector

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

PROCEDER DO MÉDIUMMENSAGENS DE 
  EMMANUEL

OFERENDA
Se sofre provações,
Deus te resguarde a fé.

Ante as lutas alheias,
Deus te sustente a paz.

Se a fadiga te alcança,
Deus te restaure a força.

Quando a sombra te envolva,
Deus te ilumine a estrada.

Se caíste em caminho,
Deus te ampare e levante.

Por mais pedras à frente,
Segue e confia em Deus.

(Livro Amor e Luz, pisc. 
Chico  Xavier)

Colaboração Prof.  
Waldomiro B. Bana
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Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a
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