
5, 96, 97 ,98%, ploft! E tudo fica 
escuro. Fato corriqueiro na vida de 
um profissional de informática. 9
Quantas  vezes  no  momento  

derradeiro, horas, dias, meses de trabalho, 
evaporam bem defronte aos nossos olhos.

Sinais dos tempos, esse é o preço que 
pagamos por confiar na tecnologia, 
principalmente o ‘‘expert’’ que esquece de 
fazer cópia de segurança.

Nesse momento nem o espírito mais 
evoluído seguraria o palavrão prestes a 
explodir nos lábios.

Concordo que um espírito evoluído não 
se deixaria tomar pela ira e se utilizaria da 
paciência conquistada em uma infinidade 
de reencarnações.

Espíritos em constante aprendizado, nos 
deparamos diariamente com situações que 
nos tiram do ponto de equilíbrio.

O atraso do pagamento daquele carnê 
que vence hoje e não conseguimos chegar a 
tempo de pegar a agência bancária aberta, 
resultando numa multa exorbitante.

O ônibus que atrasa todos os dias, mas 
resolve passar no horário bem no dia em 
que chegamos alguns minutos após ele 
deixar a estação.

O marido que não percebe que você 
passou o dia inteiro limpando a casa e entra 
despejando terra por onde passa.

A esposa que insiste em questioná-lo do 
porquê de ter chego tão tarde em casa, sem 
ao menos atentar que a cada dia o trânsito se 
torna mais lento e congestionado.

Notas baixas dos filhos, a sogra que vive 
se intrometendo na sua vida, o cunhado que 
só lhe procura pra emprestar dinheiro, o 
som alto do vizinho, o chato que bate a sua 
porta trazendo a palavra de fé.

Tudo isso e muito mais pede-nos 
paciência, calma e sabedoria para 
driblarmos a situação e conseguir superá-
las sem nos aborrecer.

Conquanto caro amigo leitor, quantas 
vezes somos nós que estacionamos em 
frente a garagens, damos fechadas no 
trânsito, não respeitamos a faixa de 
pedestre. Que tagarela como um matraca 
palavras ocas, perturba os parentes com 
uma infinidade de pedidos, fica cobrando 
da esposa ou do marido por situações 
corriqueiras, não deixa as crianças em paz. 
Torna-se o pivô de contendas por causa do 
falso testemunho.

A todo momento nossa paciência é 
 Aquele irmão que insiste em estacionar testada, não só como motivo de expiação, 

seu carro na frente da nossa garagem. mas como provas para o engrandecimento 
A falta do comprimido bem no dia em do nosso espírito, por outro lado fiquemos 

que aquela enxaqueca resolve atacar atentos para não sermos a 
compulsivamente. causa da perda da razão 

Os filhos que não param um segundo, d e s s e s  i r m ã o s  q u e  
impedindo que consigamos ouvir a convivem conosco.
reportagem do jornal, pior ainda, o segredo Abraços!
que aguardamos oito meses acompanhando 

Inibmorta novela.
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PACIÊNCIA
sseveras não haver praticado o 
mal; contudo, reflete no bem que 
deixaste a distância.A

Não permitas que a omissão se erija em 
teu caminho, por chaga irremediável.

Imagina-te à frente do amigo necessitado 
a quem podes favorecer.

Não te detenhas a examinar processos de 
auxilio.

É possível que amanhã não mais consigas 
vê-lo com os olhos da própria carne.

Supõe-te ao pé do companheiro sofredor, 
a quem desejas aliviar.

Não demores o socorro preciso.
É provável que o abraço de hoje seja o 

inicio de longo adeus.
Não adies o perdão, nem atrases a 

caridade.
Abençoa, de imediato, os que te firam 

com o rebenque da injuria, e ampara, sem 
condições, os que te comungam a 
experiência.

Se teus pais, fatigados de Juta, são agora 
problemas em teu caminho, apóia-os com 
mais ternura.

Se teus filhos, intoxicados de ilusão, te 
impõem dores amargas, bendize-lhes a 
presença.

Se o trabalho espera por tuas mãos, 
arranja tempo para fazê-lo.

Se a concórdia te pede cooperação, não 
retardes o atendimento.

Não percas a divina oportunidade de 
estender a alegria.

Tudo o que enxergas, entre os homens, 
usando a visão física, é moldura passageira 
de almas e forças em movimento.

Faze, em cada minuto, o melhor que 
puderes.

Seja qual for a dificuldade, não desertes 
do amor que todos devemos uns aos outros. 
E se recebes, em troca, pedra e ódio, 
vinagre e fel, sorri e auxilia sempre, porque 
é possível estejas ainda hoje, na Terra, 
diante dos outros, ou os outros diante de ti 
pela última vez.

Emmanuel

(Reunião pública de 24-3-61 - 1ª Parte, 
cap. VII, § 6  Obra: Justiça 
Div ina ,  p i sc .  Ch ico  
Xavier)

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

OMISSÃO

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

Queridos amigos! André Luiz Vieira - Promissão
Que este novo ano nos traga imensas Paula Zamp e Gabriel - São Paulo
oportunidades de aprendizado e 
realizações. Serão dois dias de afetuosidade, intenso 

aprendizado e muitas emoções. Nós da 
Gostaria de reforçar o convite para o III equipe humanizar, estamos preparando 
H u m a n i z a r -  E n c o n t r o  d e  cada detalhe para envolvê-lo com o 
Espiritismo e Humanização a ser nosso carinho e alegria neste 
realizado em Promissão nos dias 12 e reencontro.
13 de Abril. Contamos com sua participação para 
Sabemos da sua simpatia e afinidade que esta festa que estamos preparando 
por este tema tão importante para a em parceria com a equipe espiritual 
melhoria das relações dentro da Casa alcance o objetivo de despertar-nos para 
Espirita e porque não dizer, das relações o autoconhecimento e a alegria de viver, 
conosco mesmos?  O tema proposto sensibilizando aos nossos corações e 
pa ra  e s t e  encon t ro  é :  Como inspirando-nos em novas formas de ver 
Conquistar a Alegria de Viver a vida.
Através do Autoconhecimento Que Jesus nos ilumine sustente e 

ampare a todos.
Teremos excelentes expositores: Obrigado por seu carinho e atenção.
Alkindar de Oliveira - São Paulo
J. S. Godinho - Lages - SC Nice Silva e equipe Humanizar - 
Agnaldo Paviani - Votuporanga Promissão

HUMANIZAR PROMISSÃO 2014

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins



aquela noite, Simão Pedro trazia à bem-humorado. campo de benemerência 
conversação o espírito ralado por - Usando ferramentas. espiritual; o mau é desafio N
extremo desgosto. Agastara-se com Após a resposta breve de Simão, o Cristo que nos põe a bondade à 

parentes descriteriosos e rudes. Velho tio continuou: prova; o ingrato é um meio 
acusara-o de dilapidador dos bens da família - As pessoas com as quais nascemos e de exercitarmos o perdão; o doente é uma 
e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via vivemos na Terra são os primeiros e mais lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele 
pública. Guardava, por isso, o semblante importantes instrumentos que recebemos do que bem se conduz, em nome do Pai, junto de 
carregado e austero. Quando o Mestre leu Pai, para a edificação do Reino do Céu em familiares endurecidos ou indiferentes, 
algumas frases dos Sagrados Escritos, o nós mesmos. Quando falhamos no prepara-se com rapidez para a glória do 
pescador desabafou. Descreveu o conflito aproveitamento deles, que constituem serviço à Humanidade, porque, se a 
com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. elementos de nossa melhoria, é quase paciência aprimora a vida, o tempo tudo 
Ao término do longo relatório afetivo, impossível triunfar com recursos alheios, transforma. 
indagou o Senhor: porque o Pai nos concede os problemas da Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro 

- E que fizeste, Simão, ante as arremetidas vida, de acordo com a nossa capacidade de tivesse ainda os olhos indagadores, 
dos familiares incompreensivos? lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o acrescentou serenamente: 

- Sem dúvida, reagi como devia! - ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. - Se não ajudamos ao necessitado de perto, 
respondeu o apóstolo, veemente. A ovelha dará lã ao pastor; no entanto, como auxiliaremos os aflitos, de longe? Se 

- Coloquei cada um no lugar próprio. ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao não amamos o irmão que respira conosco os 
Anunciei, sem rebuços, as más qualidades de homem foram concedidas outras tarefas, mesmos ares, como nos consagraremos ao 
que são portadores. Meu tio é raro exemplar quais sejam as do amor e da humildade, na Pai que se encontra no Céu? Depois destas 
de sovinice e meu primo é mentiroso ação inteligente e constante para o bem perguntas, pairou na modesta sala de 
contumaz. Provei, perante numerosa comum, a fim de que a paz e a felicidade não Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém 
assistência, que ambos são hipócritas, e não sejam mitos na Terra. Os parentes próximos, ousou interromper.
me arrependi do que fiz. na maioria das vezes, são o martelo ou o 

O Mestre refletiu por minutos longos e serrote que podemos utilizar a benefício da Neio Lúcio
falou compassivo: construção do templo vivo e sublime, por (Pisc. Chico Xavier)

- Pedro, que faz um carpinteiro na intermédio do qual o Céu se manifestará em 
construção de uma casa? nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as 

- Naturalmente, trabalha - redarguiu o suas ferramentas, por fora, cabe-nos 
interpelado, irritadiço. aproveitar as nossas, por dentro. Em todas as 

- Com quê? - tornou o Amigo Celeste, ocasiões, o ignorante representa para nós um 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
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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

OS INSTRUMENTOS DA PERFEIÇÃO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http://d

abunjr.w
ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

MENSAGEM INFANTIL
oi em fevereiro de 1975 que três irmãos Rogo a vocês para não se deixarem dominar Não chore mais com desânimo e aflição.
- Marcos, com doze anos, João Batista, pelo sofrimento, embora este conselho deva A senhora, sempre carinhosa e imensamente 
onze anos e Sheila, com sete - ser ditado para mim mesmo. boa para nós, não choraria mais com tanta F
desencarnaram, em acidente, na via Estamos assim como num telefone direto, angústia se visse a nossa querida Sheila cair de 

Anhanguera. em que o fio do lápis vai formando as minhas aflição, querendo ir ao seu encontro sem 
Pai e mãe mergulharam numa noite de palavras, sem que eu possa receber as palavras poder.

tristeza. Três filhos mortos na mesma hora. de meus pais queridos, ao mesmo tempo. Nós estamos todos unidos sem que eu saiba 
Uma casa vazia. A Sra. Elite, a mãe, Sei tudo o que tem acontecido. Nós como é isso. Mamãe, não fique parando o 
mergulhou em uma fonte de lágrimas, entendemos daqui as suas aflições. olhar em nossas lembranças. As lágrimas são 
enquanto o pai, Roberto, se fechou em si forças de Deus em nossa vida. Por isso, Três filhos esmagados quase ao chegarem 
mesmo, trabalhando mais do que nunca para nenhum de nós está livre de chorar, mas as em casa. E a nossa separação de repente.
esquecer a imensa dor da perda e da saudade. nossas lágrimas devem ser orações de gratidão Desde que acordei aqui, ouço os seus gritos 

Então, um dia, numa dessas abençoadas e amor, paz e fé.do coração: suas palavras que não são faladas, 
sessões com o médium Francisco Cândido Não se queixem. Vamos cultivar a saudade suas preces de aflição no silêncio e suas 
Xavier, na cidade de Uberaba, eles receberam na igreja do amor ao próximo.lágrimas que aí na terra ninguém vê.
uma mensagem do filho de doze anos, que Mamãe, abençoe os filhos que somos nós Mas peço à senhora, em nome da nossa 
pode, igualmente, consolar outros corações de aqui, sem você, mas contando sempre com a Sheilinha, do João Batista e em meu nome, 
pais e mães que viram seus filhos adentrarem a senhora para ficar mais fortes.para viver com fé em nosso reencontro.
aduana da morte. Deus nos auxiliará. Em nome dos irmãos e Mamãe, se não fosse a falta que a gente 

Querida mamãe, a senhora pede notícias e em meu nome, deixo a vocês, em casa, o nosso experimenta de casa, se não fosse a voz da 
rogou tanto, mas tanto, que me vejo aqui para beijo de respeito e de amor.senhora e do papai por dentro de mim, eu diria 
trazer a esperança ao seu coração e fortalecer que tudo está bem. Marcos.
em meu pai a confiança na vida. Temos repouso, mas o repouso é atravessado *   *   *

Por dentro de mim, estou como quem traz o pelas recordações que se fazem tão vivas A saudade é um rio de águas profundas, 
pensamento tropeçando na vontade de chorar. como se fossem relâmpagos coloridos e cujas nascentes procedem do coração. Por isso 

É preciso ser forte e ser um homem para parados em nossas lembranças. mesmo, Espíritos na carne ou fora dela a 
receber um compromisso desses. sentimos e a sofremos.

(Redação do Momento Espírita, com base no 
livro Crianças no Além, pelo Espírito Marcos,  
psicografia de Francisco 
Cândido Xavier.)

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini



Não desanimes.
Persiste mais um tanto.
Não cultives pessimismo.
Centraliza-te no bem a fazer.
Esquece as sugestões do medo 

destrutivo.
Segue adiante, mesmo varando a 

sombra dos próprios erros.
Avança ainda que seja por entre 

lágrimas.
Trabalha constantemente.
Edifica sempre.
Não consintas que o gelo do desencanto 

te entorpeça o coração.
Não te impressiones nas dificuldades.
Convence-te de que a vitória espiritual é 

construção para o dia-a-dia.
Não desistas da paciência.
Não creias em realizações sem esforço.
Silêncio para a injúria
Olvido para o mal.
Perdão às ofensas.
Recorda que os agressores são doentes.
Não  pe rmi t a s  que  o s  i rmãos  

desequilibrados te destruam o trabalho ou 
te apaguem a esperança.

Não menosprezes o dever que a 
consciência te impõe.

Se te enganaste em algum trecho do 
caminho, reajusta a própria visão e 
procura o rumo certo.

Não contes vantagens nem fracassos.
Não dramat izes  provações  ou 

problemas.
Conserva o hábito da oração para quem 

se te faz a luz na vida intima.
Resguarda-te em Deus e persevera no 

trabalho que Deus te confiou.
Ama sempre, fazendo pelos outros o 

melhor que possas realizar.
Age auxiliando.
Serve sem apego.
E assim vencerás.

(mensagem psicografada pelo médium 
Franc i sco  Cand ido  
X a v i e r  -  d o  l i v ro  
"Astronautas do além")

Colaboração: Prof. 
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

MENSAGENS DE EMMANUEL
VENCERÁS

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

MEDITAÇÃO

Assuntos a tratar:
- Planejamento Anual
- Semana Espírita
- Diretoria

REUNIÃO
Dia 24/02 às 20:30

C.E. ‘‘Fé, Amor e Justiça’’

la chegou de mansinho quando eu muitos se desviavam para não encarar 
repousava em minha cadeira de aquela face tão sofrida e aquele angustioso Ebalanço ao cair da tarde. Não pude olhar? Ou pelo menos você contribui de 

evitá-la. Com sua soberania colocou-se alguma forma com alguma entidade  que a 
em posição de mais nobre superiora a ele possa dar assistência? No seu dia-a-dia 
tomar-me as lições, e assim começou a soubeste dar atenção devida, respeito e 
interrogar-me: compreensão aos seus colegas de trabalho 

Fazer o bem sem olhar a quem: - junto dos quais você passa a maior parte 
Quantas vezes tiraste do bolso a esmola e do seu tempo?
antes mesmo de entregá-la ao pedinte já Amar o próximo como a si mesmo: -O 
f izes te  pe las  aparências ,  e  em que tens feito por teus queridos pais, que 
pensamento, um julgamento condenatório são os seus mais próximos, e que passaram 
antecipado daquela pessoa, qualificando- toda uma existência a zelar por você da 
a como: vagabundo, farsante, bêbado, etc. melhor maneira que a vida lhes permitiu, e 
sem ao menos interrogá-la sobre sua vida agora já cansados precisam do teu 
para saber a origem dos seus males? Não amparo? Você sabia que a tua dedicação, o 
lembraste de que a esmola maior é aquela teu abraço amigo, o teu sorriso, 
acompanhada da orientação que possa proporciona-lhes maior refazimento que 
ajudar o necessitado a ganhar o seu qualquer medicação? E à tua esposa, teus 
próprio sustento, ou, onde encontrar a filhos, tua empregada, tens feito o melhor 
assistência adequada capaz de amenizar por eles?
os seus problemas? E assim... Como se já soubesse as 

Dar para receber: -Em beneficio do teu minhas respostas, e tendo tocado nos 
semelhante, além da esmola, você tem se meus sentimentos mais profundos... Ela se 
dedicado ao trabalho da caridade em prol foi, deixando-me renovado.
daqueles que carregam o fardo da miséria, Quem é ela?... A CONSCIÊNCIA
da doença, da fome, do desajuste social? 
Já pensaste em ouvir pelo menos alguns Nelson Nascimento
minutos aquele andarilho sujo e de pés (Nelson.nascimento1@yahoo.com.br)
descalços que viste na calçada, do qual 

campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. 
Sede, pois, como o militar e não desejeis um 
repouso em que o vosso corpo se enervaria e se 
entorpeceria a vossa alma.

Alegrai-vos, quando Deus vos enviar para a 
luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas 
nos amargores da vida, onde, às vezes, de mais 
coragem se há mister do que num combate 
sangrento, porquanto não é raro que aquele que BEM E MAL SOFRER se mantém firme em presença do inimigo 

18. Quando o Cristo disse: "Bem-aventurados fraqueje nas tenazes de uma pena moral. 
os aflitos, o reino dos céus lhes Nenhuma recompensa obtém o homem por 
pertence", não se referia de modo geral aos que essa espécie de coragem; mas, Deus lhe 
sofrem, visto que sofrem todos os que se reserva palmas de vitória e uma situação 
encontram na Terra, quer ocupem tronos, quer gloriosa.
jazam sobre a palha. Mas, ah! poucos sofrem Quando vos advenha uma causa de 
bem; poucos compreendem que somente as sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-
provas bem suportadas podem conduzi-los ao vos a ela, e, quando houverdes conseguido 
reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, 
vos recusa consolações, desde que vos falte ou do desespero, dizei, de vós para convosco, 
coragem. A prece é um apoio para a alma; cheio de justa satisfação: "Fui o mais forte."
contudo, não basta: é preciso tenha por base Bem-aventurados os aflitos pode então 
uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas traduzir-se assim: Bem-aventurados os que 
vezes vos disse que não coloca fardos pesados têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua 
em ombros fracos. O fardo é proporcionado às perseverança e sua submissão à vontade de 
forças, como a recompensa o será à resignação Deus, porque terão centuplicada a alegria que 
e à coragem. Mais opulenta será a recompensa, lhes falta na Terra, porque depois do labor virá 
do que penosa a aflição. Cumpre, porém, o repouso.
merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta Lacordaire. (Havre,1863.)
cheia de tribulações.

O militar que não é mandado para as linhas (Cap. V - Bem Aventurado os Aflitos - ESE - Allan 
de fogo fica descontente, porque o repouso no Kardec)
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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 10/02 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 17/02 -Prof.ª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 24/02 - Reunião
DIA 03/03 - Edgar Feres Filho
DIA 10/03 - 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

O ORVALHO QUE 
NÃO SECOU

I

Andando pelos campos, bem cedinho,
Quando jovem, algo interessante eu 

notei,
Que os vegetais ressequidos, pela seca 

natural,
Ali bebiam aquelas gotas de orvalho,

Que agora a mãe natureza, lhes ofertava.
De um reservatório sideral.

 
II

 Aquelas gotas que caiam nas folhas,
Escorriam pelos caules, dirigindo até as 

raízes.
Realimentando a vida que aparentava 

desfalecer,
Estava realimentada, para o verde 

sobreviver,
 

III

Assim somos também, nós humanos,
Quando as dificuldades da vida,

Tende  a nos fragilizar,
Tornando a sequidão das nossas 

alegrias,
Eis que o sol reaparece brilhando  no 

horizonte,
Realimentando-nos com seus raios,

As alegrias dos pássaros, que 
cantarolam,

Comprovando-nos, que teremos lindos 
dias!

José Bastos

POESIA

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

Quatro Mãos

té quando estarão na inércia 
a g u a r d a n d o  a  s o l u ç ã o  d e  
problemas?A

Até quando ficarão marcando passos 
repetindo os mesmos erros?

Até  quando irão ficar sem despojar-se do 
orgulho, da soberba, tornando-se pessoas 
melhores, sendo produtivas e aprendendo a 
ouvir sempre?

Até quando ficarão no aguardo de alguém 
para direcioná-los, sem expressarem os seus 
ideais e objetivos?

Até quando irão suportar a pressão que 
sofrem mentalmente por sintonizarem-se 
sempre com faixas mais densas?

Até quando deixarão de demonstrar o seu 
c r e s c i m e n t o ,  e x e m p l i f i c a n d o  o  
conhecimento obtido, fazendo a sua parte 
sem esperar que os outros façam ou não a 
sua?

Até quando colocarão uma peneira para 
obstruir a realidade atual, onde alterações 
energéticas e cíclicas se apresentam a olhos 
nus?

Até quando manterão a cegueira 
espiritual, por comodismo não aceitando a 
realidade demonstrando que a caminhada 
segura é passo a passo, aceitando suas 
próprias limitações?

Até quando tentarão resolver os 
problemas alheios, deixando os seus sem 
solução ?

Até quando irão espelhar-se nos outros 
pelo externo, não enxergando o teu marcar 
passos, deixando os pequenos feitos sem 
realização?

Até quando irão deixar de olhar as 
conquistas dos outros e passar a fazer o que 
estiver no teu alcance?

Até quando entenderão de vez, que a 
m a i o r  o b r a  e s t á  n a  
e x p r e s s ã o   p u r a  e  
verdadeira do amor e da 
caridade?

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari

 mcorbari@ig.com.br

ATÉ QUANDO!!!

LUZES
NO

CAMINHO
TODOS OS DIAS

DAS 16:30 ÀS 17:00H

98,7 MHZ
RÁDIO TERRA FM

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

.
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