
tire a primeira pedra aquele que 
nunca atirou ou melhor aquele que Anunca errou. É claro que errei, 

errei muito, mas confesso que um dos erros 
que ainda faz enrubescer minhas faces só de 
lembrar do ocorrido aconteceu há alguns 
anos neste mesmo terceiro mês do ano.

Recém formado e com um computador 
completo, com scanner e impressora 
novíssimos, fui abordado por alguns 
colegas sobre a minha destreza em utilizar a 
máquina para clonar alguns ingressos da já 
tradicional Festa do Peão da minha cidade.

É claro que a vaidade falou mais alto 
naquele instante e ofereci meus préstimos 
sem calcular as consequências da 
empreitada.

Conseguimos as folhas idênticas aos que 
seriam impressos os verdadeiros e em 
poucas horas imprimi várias cópias e 
entreguei aos camaradas.

No dia posterior, bateu em minha porta 
um dos diretores do evento, indagando-me 
se fora eu o autor daquela ilegalidade.

Foram dias terríveis, a vergonha 
misturada ao medo fazia-me pensar que a 
qualquer momento a polícia me levaria 
preso.

O pior é que como tinha comprado 
ingressos (os verdadeiros) da festa, resolvi 
comparecer e a todo momento em que o 
locutor utilizava o microfone para realizar 
o seu ofício, aguardava ser anunciado em 
público o ato criminoso que eu cometera.

Felizmente a comissão de homens 
honrados e trabalhadores, durante todos 
esses anos, nas diversas vezes que tiveram 
comigo nunca tocaram no assunto. Sei que 
muitos deles guardam mágoa até hoje. Não 
tiro-lhes a razão, afinal como eu mesmo 
lidaria com um indivíduo que viesse a 
estragar meu trabalho.

Sem contar que além dos organizadores 
da festa eu prejudicara também as pessoas 
idôneas  que  confecc iona ram os  
verdadeiros convites, pois a comissão 
poderia acreditar que as matrizes, como o 
papel poderiam ter saídos da gráfica.

É claro que assumi totalmente a Este episódio não é pra ser esquecido, 
responsabilidade pelo ato, apenas mas lembrado constantemente, afinal os 
afirmando que fizera aquilo por puro mal bocados que passei naquela época se 
companheirismo, não cobrando nada pelo transformaram numa grande lição para vida 
serviço. Também não me beneficiara com a inteira, onde o egoísmo e o orgulho podem 
venda dos ingressos, tendo apenas algumas destruir uma imagem conquistada por anos 
amostras como recordação da ‘‘obra’’. em apenas um dia.

Foi nesta hora que me caiu a ficha. O Desejo a todos um ótimo mês, pedindo 
mencionado diretor que também era, como sempre ao glorioso mestre 
ainda hoje é, advogado respeitadíssimo, Jesus que continue a olhar 
começou a enumerar a quantidade de sempre pelos nossos 
crimes que eu cometera e que só não iria passos guiando-nos no 
levar as vias de fato, isto é, acusar-me bom caminho.
judicialmente em respeito aos meus 

Inibmortfamiliares.
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APRENDENDO COM OS ERROS

VEM AÍ A 10ª SEMANA ESPÍRITA
DE GETULINA - 23 A 29/04

“Temos, porém, este tesouro em vasos de Perseguido, esquece o mal e 
barro, para que na sublimidade seja da faze o bem que possas.
virtude de Deus e não de nós”.– Paulo (II Insultado, olvida toda ofensa 
CORINTIOS, 4:7.) e auxilia sem mágoa.

ão te furtes a transmitir os dons do Em meio de  todas  as  NEvangelho. fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a 
Se caíste, levanta-te e estende as mãos, alma, estejamos convictos com o apóstolo 

construindo o melhor. Paulo de que possuímos o conhecimento 
Se estiveste em erro até ontem, da verdade e a flama do amor, como quem 

reconsidera o gesto impensado e ajuda aos transporta um tesouro em vasos de barro, 
semelhantes. para que a excelência da virtude 

Se doente, permanece na confiança, resplandeça por luz de Deus e não nossa.
encorajando e esclarecendo a quem te 
ouve a palavra. Médium: Francisco Cândido Xavier - 

Se cansado, recompõe as próprias forças Livro: ‘‘Palavras da Vida 
na fé, e prossegue amparando sempre. Eterna’’

Caluniado, perdoa e esquece o golpe, 
procurando servir. Colaboração:  Prof .  

Menosprezado, não firas ninguém e Waldomiro B. Bana
esforça-te por ser útil.

MENSAGENS DE EMMANUEL - Vasos de Barro

hovia torrencialmente. Da varanda da 
minha casa eu observava a chuva que Ccaía. Senti-me criança. Os pingos ao 

caírem no asfalto, pareciam se transformar 
em imaginários soldadinhos de chuva 
marchando com muita energia rumo às guias 
e sarjetas, numa sequência incrível de 
movimentos.

A criança que existe em mim os 
acompanhava atentamente com o olhar, até se 
unirem a um batalhão compacto, se 
transformando em enxurrada a deslizarem 
pelas galerias em direção ao grande rio.

 Nesse longo trajeto de obediência ao 
rumo traçado pelos declives do solo, muitas 
coisas com certeza aconteceram: atropelaram 
indigentes que se encontravam na via pública, 
inundaram casas e barracos à beira do 
caminho, derrubaram muros, causaram 
erosão aos terrenos desprotegidos.

Por outro lado, fertilizaram árvores e 
jardins floridos, revitalizaram plantações 
rurais, aumentaram o espaço dedicado à 
sobrevivência dos animais aquáticos, além de 
interferirem nas condições climáticas, 
causando benefícios a muitos seres viventes. 
E assim, depois de cumpridas suas tarefas 
retornariam ao lugar de onde vieram... às 
nuvens, através do vapor provocado pela alta 
temperatura solar.

 Assim é a natureza e a nossa vida, que é 
parte integrante dela. Chegamos aqui no 
planeta terrestre com muitas aspirações e 
incertezas ,com tarefas específicas em meio 
ao campo de batalha da vida, que poderá ser a 
nossa redenção, e com um potencial  de 
energia suficiente para superarmos as 
dificuldades encontradas na luta do cotidiano, 
porque o fardo nunca será superior às nossas 
forças... Assim disse o Mestre.

Em nosso tempo de caminhada pela vida, 
muitas vezes atropelamos nossos irmãos de 
estrada com nosso orgulho e egoísmo, tantas 
outras vezes nos desequilibramos, caímos e 
nos levantamos, porque somos ainda 
inexperiente recrutas no quartel da 
eternidade.

Precisamos nos esforçar para deixarmos 
também as margens do caminho, muitas ações 
e ensinamentos bons, exemplos morais, de 
perseverança e amor, que com certeza irão se 
transformar em alimentos da alma e suprir os 
corações de muitos que compartilham nossa 
jornada.

Acredito que o auto-esclarecimento, a 
reforma íntima, que leva o ser humano a rever 
e melhorar seu comportamento, na área das 
emoções e dos instintos, e as experiências 
vividas, constituem a bússola que irá nos 
conduzir a um rio de felicidade e paz.

Algum dia teremos que retornar à pátria 
eterna, lugar de onde viemos, e que seja com 
um saldo positivo a favor de nossas boas 
ações, porque podemos até nos conside-
rarmos soldadinhos de Deus, a caminho da 
luz.

                Nelson Nascimento 

(nelson.nascimento1@yahoo.com.br)-Lins-SP 

SOLDADINHOS DE CHUVA



Caridade e Mudança de Vida Espíritos Brincalhões Pagamento na 
Hora Certa

Em 1928, um mendigo cego sofreu um Um caso bem-humorado era contado 
acidente ao cair de um viaduto, numa altura pelo próprio Chico, envolvendo um Quando José – irmão de Chico que dirigia as 
de quatro metros, e foi levado por algumas estudioso da doutrina, de Uberlândia sessões do centro – morreu, Chico ficou com a 
pessoas até o centro Luiz Gonzaga para que que tinha o hábito de abrir O Evangelho tarefa de cuidar da família e, além disso, 
lhe dessem ajuda. Chico fez o que pôde pelo Segundo o Espiritismo para encontrar também de uma dívida deixada pelo irmão 
pobre homem, ajudando-o à noite (o as orientações adequadas, sempre que referente a uma conta de luz, no valor de onze 
período em que tinha tempo para isso). sentia necessidade – uma prática cruzeiros. Na época, a quantia era elevada 
Apesar da assistência dada pelo médium, o comum entre muitos espíritas. Certo para Chico, cujo ordenado mal dava para as 
acidentado precisava de cuidados durante o dia, quando se encontrava em sua necessidades básicas. Quando pensava em 
dia. Assim, Chico publicou uma nota no chácara, uma tempestade violentíssima como faria para pagar a dívida, Emmanuel lhe 
jornal semanal de Pedro Leopoldo pedindo desabou sobre a cidade, com muitos disse para não se preocupar e esperar. 
ajuda, independentemente de serem raios e relâmpagos, assustando a todos. Algumas horas depois, alguém bateu à porta. 
católicos, espíritas ou ateus. Seis dias Um raio caiu bem próximo de onde ele Chico atendeu e viu um senhor da roça que lhe 
depois, surgiram no local duas conhecidas e outras pessoas se encontravam, disse ter sabido da morte de seu irmão José, e 
meretrizes da cidade, dizendo que tinham chegando a matar um gato. O homem que estava ali para pagar uma dívida que tinha 
lido o pedido e estavam dispostas a ajudar. reuniu os parentes, avisando que o pior com ele, de uma bainha para faca que José 
E o fizeram, ficando durante o dia com o não tinha acontecido graças à proteção havia feito para ele há tempos. O homem lhe 
enfermo e saindo quando Chico retornava. dos espíritos, e pegou o Evangelho, deu um envelope e se foi. Quando Chico 
Antes de irem embora, oravam com ele. O abrindo-o numa página ao acaso. A abriu, encontrou a quantia exata de onze 
cego ficou melhor depois de um mês e, mensagem que leu começava assim: cruzeiros.
quando Chico terminou uma oração de “Se fosse um homem de bem, teria  (Retirado da publicação: 
agradecimento, os quatro choraram, e uma morrido...” Foi o que bastou para que Revista Espiritismo & 
das mulheres disse a ele que a prece havia todos, apesar do clima de meditação, Ciência)
modificado suas vidas. As duas estavam se caíssem na gargalhada. Diz-se que os 
mudando para Belo Horizonte para próprios espíritos providenciaram a 
trabalhar. Uma foi trabalhar numa brincadeira.
tinturaria, e a outra se tornou enfermeira.

Colaboração:  Edgar Feres 
Filho

PÁGINAS DA VIDA
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 Histórias Maravilhosas da Vida de Chico Xavier - Casos de Chico Xavier

Tecidos - Cama - Mesa - Banho - 
Confecções e Calçados

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

Fique por dentro da moda. Visite a

 comum nos dias presente que pessoas a afinização e canalização edificantes, 
questionem suas vidas, a razão dos trazendo a certeza do caminho seguido.Éacontecidos que interferem em sua Nem tudo é carma, dor e sofrimento, o 

jornada. importante é manter a sua vibração 
Esquecem-se de pensar que os ditames frequencial.

maiores para o seu aprendizado refletem Não encare esta como a última etapa da sua 
sempre o necessário para que com a ascensão, é somente mais uma página que 
freqüência precisa para a assimilação de escreves com novas perspectivas de vida.
cada um, possam redimir-se. Procure conservar da melhor maneira 

Normalmente  se  d i spersam não  possível o veículo carnal a disposição da tua 
entendendo a real situação deixando-se evolução, superando as dificuldades que te 
levar pela mente e ego conturbados. apresentam nele para teu burilamento.

Devemos nos lembrar que de todas as Aproveite e agradeça o que recebes, que 
experiências é tirado o melhor aprendizado, com certeza é bem mais do que mereces.
para que com sabedoria possamos criar A cada ano novas propostas e desafios, lute 
novos elos e reconstruir o atual presente, contra as fraquezas para resplandescer tuas 
curando as chagas do passado para um virtudes que se solidificam cada vez mais.
futuro promissor.          Com carinho,

Ás vezes dúvidas povoam a mente dando                        Sitarda
direções que levam a criar conflitos a ponto 
de se deixarem levar pelas impressões e não 
pela razão essencial que orienta o melhor 
caminho a seguir.

Segue portanto, tua vida não questionando 
e dando melhor atenção para as irradiações 
espirituais que fortalecem e aliviam a 
pressão mental, dando para cada um a 
freqüência necessária para continuarem com 

Mensagem recebida pelo médium Marco 
A u r é l i o  C o r b a r i :  
mcorbari@ig.com.br

Errata: A mensagem ‘‘As 
4 leis da espiritualidade’’, 
do mês de fevereiro não foi 
psicografada pelo Sr. 
Marco Aurélio.

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

RECONSTRUÇÃO DIÁRIA
NOSSO CINEMA

DIA 18/03 - 19:30h
O Filme dos Espíritos
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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

*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) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

‘‘O FAROL’’ 
(VERSÃO ELETRÔNICA):

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

s chuvas de verão têm sido intensas e A seguir, trechos da “Declaração Universal 
às vezes impiedosas. Para os dos Direitos da Água” (Fonte: ONG 
agricultores, ora é motivo de ganho, Universidade da Água):A

ora de perda. Para os motoristas, ela significa 1. A água faz parte do patrimônio do 
agir com mais cuidado e atenção. Para as planeta. Cada continente, cada povo, cada 
administradoras do lar, é um tal de estender e região, cada cidade, cada cidadão é 
recolher. Para os bebês, dormir dá ainda mais plenamente responsável aos olhos de todos.
prazer. Enfim, para o cidadão comum e 2. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a 
trabalhador, é um se proteger sem fim. condição essencial de vida e de todo ser 

É assim que o ano começa, com muita vegetal, animal ou humano. Sem ela não 
chuva na região. Ainda bem que o céu não fica poderíamos conceder como são a atmosfera, o 
nublado o tempo todo. Há dias, que do clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. 
amanhecer até o início da tarde, o dia fica O direito à água é um dos direitos 
ensolarado, mas quase sempre no final da fundamentais do ser humano: o direito à vida, 
tarde a chuva vem para aliviar o calor. tal qual é estipulado no Art. 30 de Declaração 

E que chuva! Forte para encher e Universal dos Direitos Humanos.
transbordar rios. 3. Os recursos naturais de transformação da 

O Brasil é, atualmente, o quinto país do água em água potável são lentos, frágeis e 
mundo, tanto em extensão territorial como em muito limitados. Assim sendo a água deve ser 
população. Com uma área de 8.547.403,5 km2 manipulada com racionalidade, preocupação 
e cerca de 191 milhões de habitantes. e parcimônia.

Ele ainda destaca-se no cenário mundial 4. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta 
pela grande descarga de água doce dos seus dependem da preservação da água e dos seus 
rios, cuja produção hídrica, 177.900 m3/s e ciclos. Estes devem permanecer intactos e 
mais 73.100m3/s da Amazônia internacional, funcionando normalmente, para garantir a 
representa 53% da produção de água doce do continuidade da vida sobre a Terra. Este 
continente sul americano (334.000m3/s) e equilíbrio depende, em particular, da 
12% do total mundial (1.488.000m3/s). preservação dos mares e oceanos por onde os 

Segundo dados da ONG “Universidade da ciclos começam.
Água”, cerca de 2/3 da superfície da Terra são 5. A água não é somente uma herança dos 
dominados pelos vastos oceanos. Estimam-se nossos predecessores, ela é, sobretudo, um 
em cerca de 1,35 milhões de quilômetros empréstimo aos nossos sucessores. Sua 
cúbicos o volume total de água na Terra. proteção constitui uma necessidade vital, 

Todo mundo sabe que o Planeta Terra é assim como uma obrigação moral do Homem 
formado por muita água. 70% dele é para as gerações presentes e futuras.
constituído de água, porém, apenas 3% de 6. A água não é uma doação gratuita da 
água doce, e só 0,6% disponível para natureza, ela tem um valor econômico: é 
consumo. preciso saber que ela é, algumas vezes, rara e 

Mas onde está a água do planeta? 97,5% da dispendiosa e que pode muito bem escassear 
água disponível na Terra é salgada e está em em qualquer região do mundo.
oceanos e mares; 2,493% é doce, mas se 7. A água não deve ser desperdiçada, nem 
encontra em geleiras e ou regiões subterrâneas poluída, nem envenenada. De maneira geral, 
(aquíferos) de difícil acesso; 0,007% é doce sua utilização deve ser feita com consciência e 
encontrada em rios, lagos e na atmosfera, de discernimento, para que não se chegue a uma 
fácil acesso para o consumo humano. Ou, situação de esgotamento ou de deterioração de 
ainda, distribuída como podemos ver a seguir: qual idade das  reservas  a tualmente  
97,50% (oceanos); 1,979% (geleiras); 0,514% disponíveis.
(águas subterrâneas); 0,006% (rios e lagos); 8. A utilização da água implica o respeito à 
0,001% (atmosfera). lei. Sua proteção constitui uma obrigação 

África, Ásia e Chile, regiões onde há jurídica para todo o homem ou grupo social 
deficiência de água. O Brasil detém 11,6% da que a utiliza. Esta questão não deve ser 
água doce superficial do mundo. Os 70% da ignorada nem pelo Homem nem pelo Estado.
água disponível para uso estão localizados na 9. A gestão da água impõe um equilíbrio 
Região Amazônica. Os 30% restantes entre os imperativos de sua proteção e as 
distribuem-se desigualmente pelo País, para necessidades de ordem econômica, sanitária e 
atender a 93% da população. social.

10. O planejamento da gestão da água deve 
levar em conta a solidariedade e o consenso 
em razão de sua distribuição desigual sobre a 
Terra.

Sem água não há vida. Vamos cuidar de 
nossa Casa, do nosso Planeta Terra. A natureza 
responde na mesma proporção em que é 
respeitada ou agredida. Disse Leonardo Da 
Vinci, um dos maiores gênios da história da 
Humanidade: “A natureza 
nunca quebra suas próprias 
leis”.

Maria Margarete Brumati

“TERRA, PLANETA ÁGUA!”
ão viva pedindo orientação 
espiritual, indefinidamente. Se Nvocê já possui duas semanas de 

conhecimento cristão, sabe, à saciedade o 
que fazer.

Não gaste suas energias, tentando 
consertar os outros de qualquer modo. 
Quando consertamos a nós mesmos, 
reconhecemos que o mundo está 
administrado pela Sabedoria Divina e que 
a obrigação de cooperar invariavelmente 
para o bem é nosso dever primordial.

Não acuse os Espíritos desencarnados 
sofredores, pelos seus fracassos na luta. 
Repare o ritmo da própria vida, examine a 
receita e a despesa, suas ações e reações, 
seus modos e atitudes, seus compromissos 
e determinações, e reconhecerá que você 
tem a situação que procura e colhe 
exatamente o que semeia.

Não recorra sistematicamente aos 
amigos espirituais quanto a comezinhos 
deveres que lhe competem no caminho 
comum. Eles são igualmente ocupados, 
enfrentam problemas maiores que os seus, 
detêm responsabilidades mais graves e 
imediatas, e você, nas lutas vulgares da 
Terra, não teria coragem de pedir ao 
professor generoso e benevolente que 
desempenhasse funções de ama-seca.

Não espere a morte para solucionar as 
questões da vida, nem alegue enfermidade 
ou velhice para desistir de aprender, 
porque estamos excessivamente distantes 
do Céu. A sepultura não é uma cigana, 
cheia de promessas miraculosas, e sim 
uma porta mais larga de acesso à nossa 
própria consciência.

(Do Livro Agenda Cristã, psicografado 
por Francisco Cândido Xavier)

    André Luiz

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste.

leudimilatempeste@ 
hotmail.com

LEMBRANÇAS ÚTEIS
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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 12/03 - Edgar Feres Filho

 Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 26/03 - Reinaldo Trombini Junior

DIA 02/04 - Edgar Feres Filho

DIA 19/03 -

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: 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

RECADO DE AMOR
Filha do coração, embora eu viva triste, a ra um homem muito inteligente e de bom 

verdade me diz que a morte não existe. Anjo de caráter. Pesquisador eminente, se dizia E paz e amor, é impossível morrer. Vives hoje no ateu, vivendo distante de qualquer 
Além, tanto quanto em meu ser... Perder-te a reconhecimento sobre a Criação Divina.
companhia é toda a minha dor.Sua crença pessoal era de que, após a morte do 

Não olvides teu pai, cansado e sofredor!... corpo físico, nenhuma vida haveria.
Nunca te esquecerei, filha dos sonhos meus. A Apesar de ser casado e pai de um menino, não 
saudade de ti trouxe-me a luz de Deus.encontrava muito tempo para desfrutar da 

*   *   *convivência familiar, dedicando sua vida quase 
Se analisarmos essa história do ponto de vista que integralmente ao trabalho.

material, apenas enxergaremos um pai que sofre Porém, após a chegada de sua segunda filha 
pela saudade da filha que partiu muito cedo.ao lar, uma mudança gradativa foi acontecendo 

Mas se analisarmos com o entendimento que em sua vida. Aquela criança despertou nele um 
a Doutrina Espírita nos traz, veremos que essa sentimento até então desconhecido.
menina renasceu com a missão de encaminhar Ele se encantou com a doçura do olhar que a 
seu pai em direção a Deus.filhinha trazia.

Ela veio trazer um recado de amor.À medida que ela foi crescendo, desenvolveu 
O seu modo especial de ser na convivência pelo pai uma enorme ternura. Sentiam imensa 

com o pai e depois, a dor causada pela sua alegria em desfrutar da companhia um do outro.
ausência, fizeram com que ele despertasse para Aos poucos, ele passou a organizar melhor a 
reconhecer a existência de Deus e da vida sua rotina, dividindo com mais equilíbrio o 
espiritual.tempo entre o trabalho e os cuidados com toda a 

*   *   *família, valorizando muito os momentos que 
A misericórdia Divina apresenta-se por passavam juntos.

caminhos que nem sempre compreendemos. A A doce menina envolvia-o com várias 
dor causada pela perda de nossos afetos pode ser perguntas.
a lição necessária ao crescimento espiritual.Ela indagava ao pai sobre quem fizera o sol, 

Muitas vezes os filhos que partem quem alimentava os pássaros que viviam livres 
precocemente, foram anjos que Deus colocou na na natureza e como o corpo humano podia 
nossa caminhada para nos auxiliar na evolução funcionar tão perfeitamente.
espiritual.A resposta era quase sempre a mesma. Ele 

Que possamos agradecer a Deus a dizia que um dia, quando ela crescesse, 
oportunidade de conviver com os Seus compreenderia tudo.
mensageiros de amor e bondade.Porém, todas essas perguntas o levavam a 

reflexões íntimas. Passara a pensar sobre toda a 
Redação do Momento Espírita, com base no obra que não era fruto do trabalho do homem.
cap. Recado de amor, do livro A vida conta, pelo Mas chegou um dia que a pequena adoeceu 
Espírito Maria Dolores, gravemente. Tudo foi feito para salvá-la. 
psicografia de Francisco Contudo, os médicos não tiveram sucesso e ela 
Cândido Xavierdesencarnou.

Poucos meses depois, com o coração ainda 
carregado de dor e saudade, sua esposa 
encontrou-o redigindo um texto endereçado à 
sua filha que partira. Em desabafo, escrevia:
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QUANTAS PÉTALAS 
POSSUI UMA FLOR

  

I
 Não importa saber!

Se  tiver uma só, já é o suficiente,
Para mostrar  à  todas as gentes,
Que ali está além do perfume,
O seu eterno convite ao amor!

 
II

É impossível descrever o valor,
Desse incrível galardão,

Que brota pela força da terra,
E trás o perfume, até o nosso 

pulmão!
 

III
Viajando pelo nossa corrente 

sanguínea,
Envolve todo nosso organismo,

Deixando-nos aquele elixir,
Que nos fazer sensibilizar, o nosso 

psiquismo!
 

IV
Na terra há tantas belezas, 

Como nos revela o Criador,
Basta ligar o nosso desconfiômetro,
Que encontraremos muitas delas!
Numa simples e encantadora flor!

             José Bastos

POESIA
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