
udo nos leva a crer que 2014 será um Centro ou simplesmente a frequência 
ano que passará mais rápido que semanal, afinal não podemos deixar a 
2013. Acredito que em decorrência chama se tornar brasa e consequentemente T

principalmente da Copa do mundo e das se apagar.
Eleições Gerais no país. Por isso nós ***
também devemos estar atentos e utilizar o Mais uma vez realizamos no C.E. ‘‘Fé, 
nosso tempo da melhor maneira possível. Amor e Justiça’’ uma festa para as crianças 

Infelizmente volto a um tema um tanto da Evangelização.
gasto, mas que não pode deixar de ser citado Já foi citado aqui inúmeras vezes, mas é 
sempre: a frequência nas Casas Espíritas. sempre bom realçar que quase todo o 

Segunda-feira que precedeu o Natal e a contingente é formado por crianças 
que precedeu a virada de ano, contamos carentes que residem nas periferias da 
com apenas quatro pessoas dentro do cidade.
Centro. O que nos encheu de orgulho é que um 

Entendemos que muitas pessoas garotinho de 6 anos, frequentador, doou e 
estavam viajando por causa do feriado e auxiliou a entregar às 
outras preparando a ceia do dia posterior, crianças, mostrando-nos da valia dos 
entretanto sentimos que o aniversariante foi trabalhos realizados.
deixado de lado. Este ano além desses brinquedos, foram 

Enquanto outras religiões fazem cultos feitos através de mãos caridosas lanches 
especiais na noite de Natal, nós espíritas, recheadíssimos, o tradicional refrigerante e 
pelo menos aqui, deixamos o local de um delicioso mousse de chocolate.
encontro religioso esquecido. Todas as crianças receberam também 

Falo isso, pois não é o primeiro ano que um livrinho de histórias infantis e outros 
os trabalhos não são realizados por falta de presentes doados com muito amor.
irmãos encarnados na Casa. As garotas ensaiaram uma bela 

Volto a frisar que o Evangelho no Lar é coreografia que no final levou todos a 
importantíssimo, estar sempre lendo obras acompanhá-las.
de cunho moral ajuda no desenvolvimento  Esperamos que durante o ano de 2014 
espiritual, exaltar o amor através da possamos nos encontrar tanto aqui nessas 
caridade é prioridade àqueles que esperam p á g i n a s ,  q u a n t o  n a s  
encontrar conforto no futuro, mas o reuniões.
comparecimento na Casa de Oração é dever Um Feliz Ano Novo pra 
de todo espírita. todos nós!

Portanto nesse ano corrido e cheio de 
eventos que de uma maneira geral 
requisitará a nossa atenção, temo que 
armazenar tempo para os trabalhos no 

seus brinquedo 

 
Inibmort

Jornal Espírita de Getulina           Getulina, Janeiro de 2014 - N.º 67

PASSANDO A LIMPO

omos discípulos do Cristo. Mas, Sábio Orientador à Eterna Justiça: – Terra, os cristãos incrédulos, que ensinam 
repetindo com Ele a sublime “ p e r d o a i  a s  n o s s a s  d í v i d a s ” ,  sem crer e pregam sem praticar, trazendo o 
afirmação: – “Pai nosso que estais mentalizamos, de imediato, a melhor cérebro luminoso e o coração amargo.S
no céu”, esperamos que Deus se maneira  de  cul t ivar  aversões  e  E é assim que, atormentados por 

transforme em nosso escravo particular, malquerenças, aperfeiçoando, assim, os dificuldades e crises de toda espécie – 
atento às nossas ilusões e caprichos. métodos de odiar os mais fortes e oprimir aflitiva colheita de velhos males –, cada 

Somos discípulos do Cristo. os mais fracos. qual de nós tem necessidade de prosternar-
Contudo, redizendo junto a Ele as Somos discípulos do Cristo. se perante o Mestre Divino, à maneira do 

inesquecíveis palavras de submissão ao No entanto, mal acabamos de pedir a escriba do Evangelho, guardando n’alma o 
Criador: – ”Seja feita a vossa vontade”, Deus, em companhia do Grande Benfeitor: próprio sonho de felicidade, enfermiço ou 
a s seme lhamo-nos  a  vu l cões  de  – “Não nos deixeis cair em tentação”, semimorto, a exorar em contraditória 
imprecações, sempre que nos sintamos procuramos, por nós mesmos, aprisionar o rogativa: 
contrariados na execução de pequeninos sentimento nas esparrelas do vício. – ”Senhor, eu creio! Ajuda a minha 
desejos. Somos discípulos do Cristo. incredulidade!” 

Somos discípulos do Cristo. Contudo, rogando ao Todo-Poderoso, 
Entretanto, refazendo com Ele a súplica junto do Inefável Companheiro: – “livrai- Jacinto Fagundes

ao Pai de Infinito Amor: – ”o pão de cada nos de todo mal”, construímos canhões e 
dia dai-nos hoje”, reclamamos a carcaça fabricamos bombas mortíferas para arrasar (Obra: O Espírito da Verdade psico. 
do boi e a safra do trigo exclusivamente a vida dos semelhantes. F r a n c i s c o  C â n d i d o  
para a nossa casa, esquecendo-nos de que, Somos discípulos do Cristo. Xavier / Waldo Vieira)
ao redor de nossa mesa insaciável, Mas convertemos o próximo em 
milhares de alimária de nossos interesses escusos, 

companheiros desfalecem de fome. olvidando o dever da fraternidade, para 
Somos discípulos do Cristo. desfrutarmos, no mundo, a parte do leão. 
Todavia, depois de implorar com o É por isso que somos, na atualidade da 

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

DISCIPULOS DO CRISTO

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA



 frente de todos os presentes, o Mestre afirmando haver encontrado um chefe por comerciante examina a obra 
narrou com simplicidade: demais violento e irritadiço. Depois, do ferreiro, o povo dá À

colocou-se sob a orientação de um fabricante opinião sobre o negociante, - Certo homem encontrou a luz da Revelação 
de arcas preciosas, de quem se afastou, em e o Senhor, no conjunto, Divina e desejou ardentemente habilitar-se 
poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos para viver entre os anjos do Céu.
desalmada e cruel. serviços do mundo, sob a alegação de que os Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, 

E, assim, de tarefa em tarefa, de oficina em outros eram incapazes e indignos da direção, através da inspiração, o Senhor o enviou ao 
oficina, o aspirante ao Céu dizia, como poderás entender o ministério aprimoramento necessário com vistas ao fim 
invariavelmente, que lhe não era possível celestial?a que se propunha.
incorporar as próprias energias à experiência E o trabalhador inconstante passou às Por intermédio de vários amigos, 
terrestre, por encontrar, em toda parte, o erro, consequências de sua queda impensada.orientados pelo Poder Divino, o candidato, 
a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, Jesus fez uma pausa e concluiu:que demonstrava acentuada tendência pela 
até que a morte veio buscá-lo à presença dos - Quem estiver sob o domínio de pessoas escultura, foi conduzido a colaborar com 
anjos do Senhor. enérgicas e endurecidas na disciplina, antigo mestre, em mármore valioso. No 

Com surpresa, porém, não os encontrou excelentes resultados conseguirá recolher se entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando 
tão sorridentes quanto aguardava. Um deles souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, a impossibilidade de submeter-se a um 
avançou triste, e indagou: — Amigo, por que inspirando-se na madeira bruta ao contato da homem ríspido e intratável; transferiu-se, 
não te preparaste ante os imperativos do Céu? plaina benfeitora. Abençoada seja a mão que desse modo, para uma oficina consagrada à 

O interpelado, que identificava a própria educa e corrige, mas bem-aventurado seja confecção de utilidades de madeira, sob as 
inferioridade nas sombras em que se aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque diretrizes de velho escultor. Abandonou-o 
envolvia, clamou em pranto que só havia de renovação e aprimoramento, porque os também, sem delongas, asseverando que lhe 
encontrado exigência e dureza nos mestres do mundo sempre reclamam a lição não era possível suportá-lo. Em seguida, 
condutores da luta humana. de outros mestres, mas a obra do bem, quando empregou-se sob as determinações de 

O Mensageiro, no entanto, observou, com real izada para  todos ,  conhecido operário especializado em 
amargura: - O Pai chamou-te a servir em teu permanece eternamente.construção de colunas em estilo grego. Não 
próprio proveito, e não a julgar. Cada homem tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não 
dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém Neio Lúciolhe tolerar as exigências. Logo após, 
escapará à Justiça Divina que se pronuncia no (Pisc. Chico Xavier)entregou-se ao trabalho sob as ordens de 
momento preciso. Como pudeste esquecer experimentado escultor de ornamentações 
tão simples verdade dentro da vida? O malho em arcos festivos, mas, finda uma semana, 
bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o fugiu aos compromissos assumidos, 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 JESUS NO LAR 

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

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

Fone: (14) 3554-2016 / Cel: (14) 9705-8887 VIVO
Cel: (14) 8189-7020 TIM / Cel: (14) 9178-5051 CLARO

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

O SERVO INCONSTANTE

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

ANTE O ANO QUE SE ANUNCIA
oje é o primeiro dia do novo ano, que foi chances renovadas. corpo, mente, Espírito.
recepcionado com fogos de artifício e Quem está enfrentando enfermidade de Façamos, pois, propósitos de sermos mais 
muita alegria. qualquer ordem, pensa que os dias novos lhe compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes.H

deverão trazer a saúde de retorno. Quiçá, a nova Sermos mais cordatos, desculpando, Embora as diferenças das horas, o planeta 
droga que lhe está sendo ministrada surta o buscando entender o outro, a sua forma de todo se envolveu com sua chegada que, em 
desejado efeito. Quem sabe um tratamento pensar, a sua razão.muitas tradições, é representado como um bebê, 
inusitado surja, trazendo a cura para a sua enquan to  o  ve lho  ano  se  despede ,  E, importante, planejar momentos de 
problemática.encarquilhado, cansado. reflexão, a fim de ter um encontro consigo 

E assim, os anseios, os sonhos se sucedem, às mesmo, vez ou outra, ao menos.Com o Ano Novo ressurgem as esperanças das 
centenas, aos milhares, numa incrível criaturas que planejam o melhor para si, para a Planejar ações renovadoras de estímulo ao 
diversidade.família, para a Humanidade. trabalho no bem. Uma inscrição em trabalho 

No entanto, entre tantos cumprimentos, voluntário, uma vez na semana que seja.Há os que planejam se casar, iniciando uma 
alegrias, saudações ao novo ano e sonhos, nova família. Planejar viver mais intensamente cada hora, 
importante seria que também pensássemos em cada instante, se propondo à observação do Há os que idealizam a aquisição da casa 
termos espirituais. entorno: da natureza exuberante, do sol própria, pensando em como poderão tornar 

Pensarmos em como poderemos melhorar benéfico, da chuva abençoada, dos ventos aconchegante a residência: jardim, flores, 
nossa maneira de ser. Em como poderemos nos refrescantes, da flor que desabrocha.arbustos, muita iluminação, um cantinho 
aproximar daquela pessoa com a qual tivemos especial. Também dos que nos cercam, a cada dia, todos 
p r o b l e m a s ,  q u e  e s t a b e l e c e r a m  o  os dias e aguardam, há muito tempo, que os E há os que pensam no filho, cujo nascimento 
distanciamento, há tanto tempo... olhemos nos olhos, que lhes observemos os idealizam para os próximos meses.

Pensarmos em termos de perdão, mesmo que vincos na face, as alegrias e as tristezas: nossos Alguns projetam a realização de cursos 
não tenhamos sido os causadores diretos da pais, esposos, filhos, amores...universitários, de graduação, pós-graduação, 
desavença. Iniciemos o novo ano com a disposição de especialização.

Pensarmos em como poderemos nos ilustrar sermos melhores, colaborando com a Outros pensam na viagem ao Exterior, há 
mais, enriquecendo o intelecto e introjectando implantação da Nova Era. Façamos a diferença, tanto tempo sonhada e aguardada.
propósitos de melhoria interior. onde estivermos e com quem estivermos.Enfim, os sonhos são múltiplos. Cada ser tem 

Ano Novo significa renovação. E a renovação O mundo melhor pode começar agora em seu sonho e o planeja concretizar. Ano Novo é 
deve ser ampla, abrangendo  o todo que somos: nosso coração e amanhã se espalhar a benefício oportunidade para isso. Serão dias novos, 

dos que conosco compartilham este imenso lar 
chamado Terra.

Tenhamos todos um Feliz Ano Novo, no 
milênio que apenas balbucia as primeiras horas.

Redação do Momento Espírita

Colaboração:  Luc iana  
Beatriz Arioli Trombini



ma vez que os Espíritos 
simpáticos são induzidos a 
unir-se, como é que, entre U
os encarnados, freqüente-

mente só de um lado há afeição e 
que o mais sincero amor se vê acolhido com 
indiferença e, até, com repulsão?

Como é, além disso, que a mais viva 
afeição de dois seres pode mudar-se em 
antipatia e mesmo em ódio?

“Não compreendes então que isso 
constitui uma punição, se bem que 
passageira?

Depois, quantos não são os que acreditam 
amar perdidamente, porque apenas julgam 
pelas aparências, e que, obrigados a viver com 
as pessoas amadas, não tardam a reconhecer 
que só experimentaram um encantamento 
material.

Não basta uma pessoa estar enamorada de 
outra que lhe agrada e em quem supõe belas 
qualidades.

Vivendo realmente com ela é que poderá 
apreciá-la.

Tanto assim que, em muitas uniões, que a 
princípio parecem destinadas a nunca ser 
simpáticas, acabam os que as constituíram, 
depois de se haverem estudado bem e de bem 
se conhecerem, por votar-se, reciprocamente, 
duradouro e terno amor, porque assente na 
estima! Cumpre não se esqueça de que é o 
Espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, 
dissipada a ilusão material, o Espírito vê a 
realidade.

“Duas espécies há de afeição: a do corpo e 
a da alma, acontecendo com freqüência 
tomar-se uma pela outra.

Quando pura e simpática, a afeição da 
alma é duradoura; efêmera a do corpo.

Daí vem que, muitas vezes, os que 
julgavam amar-se com eterno amor passam a 
odiar-se, desde que a ilusão se desfaça.

‘‘Seja qual seja o motivo em que o tédio se 
fundamente, recorram os companheiros 
imanizados em mútua associação no lar ao 
apoio recíproco mais profundo e mais 
intensivo.

Com isso, estarão em justa defesa da 
harmonia íntima, sem castigarem o próprio 
corpo.

E reeducar-se-ão, sem hostilizar os que, 
porventura, lhes demonstrem afeto, mas 
acolhendo-os, não mais na condição de 
cúmplices das aventuras deprimentes, a que se 
renderam outrora, e sim por irmãos queridos, 
com quem podemos fundir-nos, em espírito, 
no mais alto amor espiritual.

Psicografia : Francisco 
Cândido Xavier Livro : 
Vida e Sexo

C o l a b o r a ç ã o :  P ro f .  
Waldomiro B. Bana
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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: movimentoespirita.bauru@gmail.com

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

.

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

MENSAGENS DE EMMANUEL
TÉDIO NO LAR

Mês Arrecadação Gasto Total

Saldo 2012 432,50R$     

Janeiro 130,00R$     120,00R$      

Fevereiro 180,00R$     120,00R$      

Março 130,00R$     120,00R$      

Abril 130,00R$     120,00R$      

Maio 130,00R$     120,00R$      

Junho 130,00R$     120,00R$      

Julho 130,00R$     120,00R$      

Agosto 135,00R$     120,00R$      

Setembro 130,00R$     120,00R$      

Outubro 115,00R$     120,00R$      

Novembro 130,00R$     120,00R$      

Dezembro 130,00R$     120,00R$      

Saldo final 2.032,50R$  1.440,00R$   592,50R$  

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013

erdoar aos inimigos é pedir perdão para realmente culpado. Admitamos ainda que 
si mesmo; perdoar aos amigos é dar nada tendes a reprovar na vossa conduta, e, Pprova de amizade; perdoar as ofensas é nesse caso, maior o vosso mérito, se vos 

mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus mostrardes clemente.
amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se Mas há duas maneiras bem diferentes de 
fordes duros, exigentes, inflexíveis, se perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do 
guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, coração. Muitos dizem do adversário: “Eu o 
como quereis que Deus esqueça que todos os perdôo”, enquanto que, interiormente, 
dias tendes grande necessidade de experimentam um secreto prazer pelo mal 
indulgência? Oh, infeliz daquele que diz: Eu que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que 
jamais perdoarei, porque pronuncia a sua foi bem merecido. Quantos dizem: “Perdôo”, 
própria condenação! Quem sabe se, e acrescentam: “mas jamais me reconciliarei; 
mergulhando em vós mesmos, não não quero vê-lo pelo resto da vida”! É esse o 
descobrireis que fostes o agressor? Quem perdão segundo o Evangelho? Não. O 
sabe se, nessa luta que começa por um verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele 
simples aborrecimento e acaba pela que lança um véu sobre o passado. É o único 
desavença, não fostes vós a dar o primeiro que vos será levado em conta, pois Deus não 
golpe? Se não vos escapou uma palavra se contenta com as aparências: sonda o fundo 
ferina? Se usaste de toda a moderação dos corações e os mais secretos pensamentos, 
necessária? Sem dúvida o vosso adversário e não se satisfaz com palavras e simples 
está errado ao se mostrar tão suscetível, mas fingimentos. O esquecimento completo e 
essa é ainda uma razão para serdes absoluto das ofensas é próprio das grandes 
indulgentes, e para não merecer ele a vossa almas; o rancor é sempre um sinal de baixeza 
reprovação. Admitamos que fosseis e de inferioridade. Não esqueçais que o 
realmente o ofendido, em certa circunstância. verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, 
Quem sabe se não envenenastes o caso com muito mais que pelas palavras.
represálias, fazendo degenerar numa disputa 
grave aquilo que facilmente poderia cair no PAULO, Apóstolo, Lyon, 1861
esquecimento? Se dependeu de vós impedir 
as conseqüências, e não o fizestes, sois (Obra: Evangelho Segundo Espiritismo)

PERDÃO DAS OFENSAS

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a
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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 13/01 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 20/01 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 27/01 - Audio e Vídeo
DIA 03/02 - Edgar Feres Filho
DIA 10/02 - Reinaldo Trombini Junior

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’’

SALÃO PAROQUIAL da 
IG. N.S. CARMO

Praça Beraldo Arruda 179   CENTRO
CAFELÂNDIA

Reuniões todas as 6ª feiras 20:00 h.
Fone:(14) 9740 4615

Email: aaov50dcafsp@gmail.com
Site:www.alcoolicosanonimos.org.br

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

FONE (14) 3552 1107

Núcleo de Divulgação Espírita de 
Getulina (NDEG)

Atividades das Casas
Segunda - Evangelho e passes - 20 horas
Terça -Desenvolvimento Mediúnico e Passes - 20 hs
Quarta - Grupo de Oração - 15 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

C.E. “Fé Amor e Justiça” - Rua Wenceslau Brás n.º 954

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

COMO É BOM TER 
AMIGOS, NA 

TRAVESSIA DA 
VIDA!

I
Claro, como é bom!

Ter alguém que nos ouve,
Ter alguém que nos ascena,

Diante das alegrias, ou até das dores,
Quando elas entram em cena!

 

II
 Ah! como é bom, ter alguém!

Que nos diz boa noite, boa tarde, ou 
bom dia!

Quando esses dizeres nos 
transcendem alegrias,

Ah! como é bom quando alguém nos 
dá as mãos,

Mostrando o melhor caminho, nas 
travessias!

  

III
 Viver isso na terra, é ter segurança 

para viver!
Nos dias de hoje, dizem isso é quase 

impossível,
Mas quando se tem o Evangelho na 

Alma,
Tudo isso será suscetível!

José Bastos

POESIA

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

Quatro Mãos

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ
RÁDIO TERRA FM

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

uando nuvens negras aportarem em criados por mim dando ao atraso evolutivo 
v o s s a s  v i d a s  t r a z e n d o  o  muita importância, por ignorância e prisão Qdesequilíbrio, desespero e insegu- às facilidades mundanas, de que nada 
ranças, silencie e ligue-se ao alto, e a valerão na eternidade.

mudança de faixas vibratórias trará a Permita que a preocupação diária seja na 
assistência desejada. modificação de pensamentos, hábitos e 

Quando dúvidas, incertezas e decepções prioridades, entendendo a necessidade da 
trazerem em suas vidas  o descontrole exemplificação do aprendido, colocando em 
emocional, ligue-se com o plano espiritual e prática junto ao próximo as praticas e 
reflitam. atitudes de orientação, trazendo o despertar 

Não existe fórmula ou modo para acionar da necessidade de cuidarem de si, utilizando 
esta ligação, é simples assim: mecanismos a serem aplicados para sua 

Coloque-se confortavelmente, respire e evolução.
expire profundamente por algumas vezes até Torne de mim um ponto de apoio na 
serenar seus batimentos cardíacos e construção do templo maior, onde em 
concentre-se interiormente eliminando dos conjunto poderemos exercitar as técnicas 
pensamentos tudo que está a sua volta ou lhe milenares que serão despertas na medida da 
preocupando. ligação com a nova realidade do Planeta.

Dirija-se ao alto com as energias oriundas E finalmente, que tenha a humildade 
do coração, com proposito e intenção suficiente de aceitar o novo transformando o 
definidos e peça com sentimento: velho por um novo prisma, e que eu aceite a 

Agora estou me ligando e sintonizando Luz Divina no coração, tendo condições de 
com as energias cósmicas universais e irradia-la em todos os corações de maneira 
permitindo que elas circulem por todo o meu plena e amorosa, como o Pai Criador é para 
corpo, transmutando tudo o que estiver com todos nós.
sendo prejudicial ao meu corpo físico e Paz
espiritual, produzindo o desejo e a 

Baiano Severino da renovação dos pensamentos, atos e atitudes 
Palha

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari

 mcorbari@ig.com.br
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