
ma das maiores incumbência que o negativamente.
Pai Celestial propõe a seus filhos Estar a parte do filmes que assistem, dos 
reencarnados é receber um espírito games, do que ele esta apreciando no tablet, U

no seio de seu lar. Seja ele adotado ou não a celular ou computador.
responsabilidade perante esse ato é de Todos sabemos que os meios eletrônicos 
grandes proporções. agem como calmante, mas não esquecer 

Conceber um filho é muito mais que dar- que eles precisam interagir com outras 
lhe um nome, roupas, alimento, carinho e pessoas, por isso a importância da 
amor. convivência social.

Filhos tomam nosso tempo, exigem do Agir com naturalidade diante de seus 
nosso físico, abalam o nosso psicológico, questionamentos, principalmente os de 
nem querem saber se estamos cansados ou cunho sexual, não se envergonhar quando a 
ocupados. pergunta também lhe é desconhecida, não 

Não vêm com manual, quando não falam fazer-se de rogado e aproveitar a situação 
temos que adivinhar o que quer e quando para pesquisarem juntos.
fala rezamos pra que se calem pelo menos E por falar em sexo, sabemos que a 
por uns segundos. maioria dos pais se preocupam com a opção 

Um sorriso ganho, rende-nos forças pra sexual de seus filhos. Com certeza 
superar qualquer obstáculo, já uma simples conhecemos o quanto é penosa a vida de um 
gripe faz desabar sobre nossas cabeças espírito homossexual, só que revolta, 
nuvens de interrogações a respeito da saúde violência, discriminação não irá ajudá-lo. 
do pequeno. Acredito que compreensão, educação e 

Quando Jesus pediu que viesse a Ele as religiosidade podem conduzi-lo à 
criancinhas, queria dizer de certa forma que caminhos menos árduos.
somente aquele que se manter puro e Sobre religião, aconselhamos tê-los 
honesto como uma criança terá mais consigo durante o Evangelho no lar, 
facilidade em evoluir. apresentar-lhes de maneira gradual a vida 

Ser pai/mãe é dar exemplos, escapar das do Mestre Jesus, ensinar-lhes as orações 
ciladas que a vida a todo momento nos que utilizamos com frequência, o exemplo 
prega. É driblar as dificuldades com nesse quesito é essencial.
maestria e mostrar que não devemos Muitos pais espíritas privam seus filhos 
desanimar, se entregar, mas sempre dos trabalhos realizados nos Centros, seja a 
procurar soluções éticas para os problemas. Evangelização Infantil ou a Mocidade. 

Devemos evitar a velha desculpa de É de suma importância que eles cresçam 
quando alguém atende o telefone e olha pra professando uma religião, seja ela espírita 
você e seu ‘‘sexto sentido’’ detectada que é ou não.
novamente aquele chato que está do outro Desejo-lhe um ótimo mês 
lado da linha e na maior cara de pau de muita paz, luz e alegrias 
pedimos pra dizer que não estamos. mil!

Ingerir bebida alcoólica, fumar, utilizar-
se de palavras de baixo calão, ouvir 
músicas com letras ofensivas defronte aos 
r e b e n t o s  p o d e m  i n f l u e n c i á - l o s  

Inibmort (pai do 
Léo e do Arthur)

Jornal Espírita de Getulina   Getulina, Setembro de 2014 - N.º 75

UMA DOCE RESPONSABILIDADE

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

Deus não nos abandona. problema que te preocupa 
talvez te pareça excessiva- Faze silêncio e não te 
mente amargo ao coração. queixes.O

Alegra-te e espera, E tão amargo que talvez não possas
porque o céu te socorrerá.comentá-lo de pronto.

Por meios que desconheces Deus 
permanece agindo.Às vezes, a sombra interior é 

tamanha que tens a idéia de haver 
perdido o próprio rumo.

Chico XavierEntretanto, não esmoreças.
Abraça o dever que a vida te 

assinala.
Serve e ora. Colaboração Prof. 
A prece te renovará energias. Waldomiro B. Bana
O trabalho te auxiliará.

MENSAGENS DE EMMANUEL O AUXÍLIO VIRÁ

omecem a observar tudo a vossa 
volta, todos os que o cerquem e sinta 
o fluir das energias emanadas, as C

suas aflições, seus medos e traumas que se 
somam aos portais que estão sendo 
acionados com o objetivo único de 
desestabilização geral do mental, racional e 
emocional.

Estejam preparados para estas investidas 
que passarão a ser cada vez mais evidentes e 
constantes, fazendo com que os crédulos 
passem a desacreditar, e aos religiosos a 
contestação dos credos dogmáticos que 
sempre professaram.

O caos se instalará de maneira 
tumultuada e desordenada e sem propósitos 
definidos e a razão será o equilíbrio para o 
controle da situação.

Lembrem-se da responsabilidade que 
vocês hoje detém  para que tudo se ordene 
com rapidez e energia.

A doação energética mental de cada um 
será a base para o desencadear da 
transformação necessária do Planeta.

Os portais intra-dimensionais somente 
são acionados em fases de transição, sua 
atuação é devastadora, mas todos os que 
estiverem ligados às energias dos Raios 
poderão superar, vivenciar e somar com as 
situações transitórias para o bem futuro da 
humanidade.

Espectros estarão sendo projetados para 
atuar diretamente na mente das pessoas, 
tornando-as instrumentos úteis para um 
propósito negativo maior (a destruição total 
do racional), fazendo com que os espíritos 
encarnados marquem passos paralisados 
em sua evolução.

Não serão anjos nem demônios, mas 
seres com dificuldades em buscar a 
essência pura, procurando fazer de suas 
mentes o oráculo para que o seu 
aprendizado seja efetivo e bem guardado.  

Muito ainda se verá de transformações, 
tragédias e alterações climáticas, mas tudo 
com um controle maior sob a regência de 
equipes altamente qualificadas, dando o 
suporte necessário para este ciclo acabar.

Estejam ligados de mente e alma com 
confiança e conseguirão atingir seus 
objetivos.

Paz

Hector

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari

 mcorbari@ig.com.br

ALERTA INTRA-DIMENSIONAL

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



o curso das elucidações domésticas, Judas o rei, durante cem dias consecutivos, em seu da prece comum.
conversava, entusiástico, sobre as próprio palácio, na posição de servo humilde e Findo o prazo estabelecido, N
anomalias na governança do povo, e, fiel, e, findo esse tempo, se a tua consciência o profeta, radicalmente 

exaltado, dizia das probabilidades de revolução perseverar no mesmo propósito, então lhe transformado, regressou ao 
em Jerusalém, quando o Senhor comentou destruirás o trono, com o nosso apoio’’. monte para atender ao compromisso assumido, 
muito calmo: O chefe honesto aceitou a proposta e cumpriu e, notando que o Anjo lhe aparecia, no curso das 

- Um rei antigo era considerado cruel pelo a determinação. orações, implorou-lhe misericórdia para o rei, 
povo de sua pátria, a tal ponto que o principal Simples e sincero, dirigiu-se à casa real, onde de quem ele agora se compadecia sinceramente. 
dos profetas do reino foi convidado a chefiar sempre havia acesso aos trabalhos de limpeza e Em seguida, congregou o povo e notificou a 
uma rebelião de grande alcance, que o situou-se na função de apagado servidor; no todos os companheiros de ideal que o soberano 
arrancasse do Trono. entanto, tão logo se colocou a serviço do era, talvez, o homem mais torturado em todo o 

O profeta não acreditou, de início, nas monarca, reparou que ele nunca dispunha de reino e que, ao invés da suspirada insubmissão, 
denúncias populares, mas a multidão insistia. tempo para as menores obrigações alusivas ao competia-o lhes,  a cada um, maior 
"O rei era duro de coração, era mau senhor, gosto de viver. Levantava-se rodeado de entendimento e mais trabalho construtivo, no 
perseguia, usurpava e flagelava os vassalos em conselheiros e ministros impertinentes, era lugar que lhes era próprio dentro do país, a fim 
t o d a s  a s  d i r e ç õ e s ’’ -  c l a m a v a - s e  atormentado por centenas de reclamações de de que o monarca, de si mesmo tão escravizado 
desabridamente. hora em hora. Na qualidade de pai, era privado e tão desditoso, pudesse cumprir sem desastres 

Foi assim que o condutor de boa-fé se da ternura dos filhos; na condição de esposo, a elevada missão de que fora investido.
inflamou, igualmente, e aceitou a idéia de uma vivia distante da companheira. Além disso, era E, assim, a rebeldia foi convertida em 
revolução por único remédio natural e, por isso, obrigado, frequentemente, a perder o equilíbrio compreensão e serviço.
articulou-a em silêncio, com algumas centenas da saúde física, em vista de banquetes e Judas, desapontado, parecia ensaiar alguma 
de companheiros decididos e corajosos. Na cerimônias, excessivamente repetidos, nos ponderação irreverente, mas o Mestre Divino 
véspera do cometimento, contudo, como quais era compelido a ouvir toda a sorte de antecipou-se a ele, falando, incisivo:
possuía segura confiança em Deus, subiu ao mentiras da boca de súditos bajuladores e - A revolução é sempre o engano trágico 
topo dum monte e rogou a assistência divina ingratos. Nunca dormia, nem se alimentava em daqueles que desejam arrebatar a outrem o cetro 
com tamanho fervor que um Anjo das Alturas horas certas e, onde estivesse, era constrangido do governo. Quando cada servidor entende o 
lhe foi enviado para confabulação de espírito a a vigiar as próprias palavras, sendo vedada ao dever que lhe cabe no plano da vida, não há 
espírito. seu espírito qualquer expressão mais demorada disposição para a indisciplina, nem tempo para 

À frente do emissário sublime, o profeta de vida que não fosse o artifício a sufocar-lhe o a insubmissão.
acusou o soberano, asseverando quanto sabia de coração.

Neio Lúciooitiva e suplicando aprovação celeste ao plano O orientador da massa popular reconheceu 
(Pisc. Chico Xavier)de revolta renovadora. que o imperante mais se assemelhava a um 

O mensageiro anotou-lhe a sinceridade, escravo, duramente condenado a servir sem 
escutou-o com paciência e esclareceu: - ‘‘Em repouso, em plena solidão espiritual, porquanto 
nome do Supremo Senhor, o projeto ficará o rei não gozava nem mesmo a facilidade de 
aprovado, com uma condição. Conviverás com cultivar a comunhão com Deus, por intermédio 

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

REVOLUCIONÁRIO SINCERO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

is que vos foi dito: “Amareis aqueles que É necessário muita coragem para esse logro. postergueis  a vossa oportunidade de 
vos amam e odiareis aqueles que vos  Assevera-se que aquele indivíduo que é bom, autoiluminação. Jesus já veio ter conosco. Hoje Eodeiam. Eu porém vos digo: Amareis que é humilde, é um covarde. É necessário, espera-nos e manda à Terra os Seus 

aqueles que vos odiarem”,  para que estejais porém, muita coragem para ser-se bom. É embaixadores para que nos levem de volta ao Seu 
perfeitamente integrados no espírito da indispensável muita energia para beber-se a taça doce aconchego e repita suavemente: - Vinde a 
solidariedade. da amargura, sem reprimenda, sem reclamação e mim, eu vos consolarei!

Meus filhos, o Evangelho de Jesus tem regime transformá-la em licor que dê energia e vitalize a Ide de retorno aos vossos lares, mansos e 
de urgência na intimidade dos nossos corações. existência. pacíficos, porque será assim que se dará início à 

Este é o século da tecnologia de ponta, da Não foi o acaso que vos convocou para o era da regeneração, que vem sendo trabalhada 
ciência, na sua mais elevada postura, mas haverá encontro desta hora em que a sociedade estorcega desde o dia em que a codificação chegou à Terra, 
de ser também o século do amor. Deveremos na impiedade, na loucura na sexolatria, na quando o lobo e o cordeiro beberão na mesma 
atrair o sentimento de amor para que ele produza toxicomania. fonte; quando os rosais colocarão as suas pétalas 
a sabedoria em nosso ser.  Sede vós pacíficos e pacificadores. Produzi em para dentro dos lares; quando as sombras forem 

Sereis muitas vezes hostilizados pela brandura vossos lares o reino dos céus, construí-o no clareadas pelas Estrelas luminíferas que fazem 
de coração; sereis discriminados pela conduta aconchego da alma que está ao lado da vossa parte da divina coorte.
rígida no cumprimento do dever; experimen- alma, dos filhinhos que vos foram confiados, cuja Amai! O amor redime a criatura humana. E 
tareis ironia e descaso pela fidelidade a Jesus. conduta será consequência da educação que lhes depois, discípulos de Jesus, o Mestre nos espera.

Crede, é transitório o carro carnal, e quando administrardes, em forma de paz. Muita paz!
dele nos despojarmos a consciência irá conduzir- ...E encontrareis a razão de viver nesse Que o Senhor de bênçãos vos abençoe!
nos ao país do remorso ou ao continente das bem- sentimento do amor pulcro e penetrante que São os votos do servidor humílimo e paternal,
aventuranças. irriga a vida de alegria, que ilumina as ansiedades 

 Bezerra.Vivei de tal forma que podereis olhar aqueles com paz.
que vos criam embaraços nos olhos sem Filhas e filhos da alma: não desperdiceis o (Mensagem recebida por psicofonia através do 
abaixardes as vossas vistas. tempo que urge, e ele se chama agora. Não médium Divaldo Pereira Franco)

RETORNO AO EVANGELHO
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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

DEUS ATUA ATRAVÉS DO AMOR
m ato de solidariedade salvou duas Silenciosa e perfeita. Só a percebemos em 
vidas, em uma escola infantil de algumas circunstâncias, pois, infelizmente, 
Fleetwood, na Pensilvânia, nossa sensibilidade é insuficiente para U

Estados Unidos da América. captá-La em toda sua grandeza.
A professora substituta Cindy Santos Imaginemos uma das forças conhecidas 

doou um rim a uma das suas alunas, no mundo físico, a gravidade.
Katelyn Ernst, de cinco anos. Se deixarmos cair um copo de vidro no 

A menina é portadora de uma doença chão, poderemos percebê-la com clareza: a 
rara, que acelera a destruição dos glóbulos Terra atrairá o copo e o copo atrairá a Terra.
vermelhos no sangue, entupindo o sistema A força em questão é proporcional ao 
de filtragem dos rins. produto das massas dos dois corpos e 

Ela precisava se submeter a hemodiálise, inversamente proporcional ao quadrado da 
durante dez horas por dia. distância que os separa, por isso, temos a 

impressão de que o copo cai.O sofrimento levou a família a criar 
páginas de apoio à menina nas redes No entanto, a gravidade não está agindo 
sociais. apenas sobre o copo, nesse momento. Se 

olharmos em volta, veremos que está A professora Cindy viu o apelo e o tipo 
atuando em tudo, inclusive é ela que está de doador procurado.
nos segurando os pés no chão.Ela era doadora compatível e não pensou 

Assim é a Providência Divina: está em duas vezes: inscreveu-se como possível 
tudo. Naquilo que percebemos e naquilo doadora.
que ainda não identificamos. Ela assegura Durante os exames pré-operatórios, 
que tudo funcione com perfeição, de acordo então, ocorreu um fato incrível: a 
com as Leis maiores.professora descobriu que também sofria de 

E o mais belo dessa história é que a uma doença rara, responsável pelas fortes 
Providência Divina atuou através do amor, dores de estômago que muitas vezes sentia.
da sensibilidade da professora que resolveu E, para espanto de todos, uma forma de 
doar-se sem interesse algum, e recebeu um tratamento passava exatamente pela 
presente que jamais irá esquecer.remoção de um dos rins.

Deus está em tudo. O amor está em tudo. A cirurgia de transplante acabou se 
Basta que aprendamos a enxergar.tornando uma forma de cura para as duas 

 norte-americanas.
Redação do Momento Espírita, com Cindy, a professora, acredita que o fato 

base em reportagem do site de ter sido colocada na turma de Katelyn, 
sonoticiaboa.com.br, de 5 meses atrás, não aconteceu por acaso:
de junho de 2014.Foi Deus quem me pôs ali. É, sem 

dúvida, intervenção Divina.
*   *   *

Sabemos tão pouco, ainda, sobre as 
forças da Providência Divina e Sua 
atuação!

Em momentos como esse, em que se faz 
visível ao extremo, ela nos encanta, nos 
fascina, e mostra que está trabalhando 
sempre, em silêncio, por trás de tudo e de 
todos.

Usamos expressões como confie em 
Deus, apenas em momentos delicados, 
momentos graves, como se a Providência 
só atuasse nesses instantes.

Porém, não. É uma força incessante. 

.
Colaboração: Luciana 

Beatriz Arioli Trombini

UM OLHAR EM 
NOSSOS PASSOS

I
 Um dia, ao andar pelas calçadas de 

uma avenida,
Observava meus passos tanto na vinda 

como na ida,
Percebi que ambos não estavam 

corretos,
Desde a maneira do pisar nos chãos,

Ao adentrar uma rua poeirenta,
Comecei a andar de forma mais lentas,

E observei com certeza então,
Que minha análise tinha uma razão,

II
Descobri ainda que a minha e outra 

vidas,
Praticamente andam da mesma  

maneira,
Muitas vezes  achamos,

Que aquilo que julgávamos uma 
besteira,

Pode às vezes ser a porta da solução!

III
Descobri que viver é tão cauteloso,
Como o simples pisar nos chãos,

Que às vezes na vida ,
Fugimos dos caminhos porosos,
Esquivando-se de encarar nossa 

própria missão.

IV
Mas lá nos céus,

Está o PAI de infinitas grandezas,
Que nos colocou a viver,

Bem nos berço da natureza,
Para que ELE e o SOL lá dos altos,

Nas suas imensas clarezas,
Também nos  iluminassem,

Para viver, como verdadeiros irmãos

         
 José Bastos

POESIA

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

Você gostaria de adquirir 
livros?

Conheça a

JÁ REPAROU NA 
QUANTIDADE DE

 LIVROS DA 
BIBLIOTECA DO 

CENTRO QUE VOCÊ
FREQUENTA? 

NÃO OS DEIXE 
EMPOEIRAR

.

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

ANUNCIE AQUI

ENTRE EM CONTATO
FONES

(14) 3552 2021
(14) 99705 3511

EMAIL: inibmort@gmail.com
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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 08/09 - Edgar Feres Filho
DIA 15/09 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste 
DIA 22/09 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 29/09 - Som & Imagem
DIA 06/10 - Edgar Feres Filho

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 - 15:30 horas
Sábado - Evangelização e Mocidade - 10 horas

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

DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

e teus pais não procuram a 
intimidade do Cristo, renuncia à 
felicidade de vê-los comungar S
contigo o divino banquete da Boa 

Nova, e ajuda teus pais. 
Se teus filhos permanecem distantes do 

Evangelho, renuncia ao contentamento 
de sentir-lhes o coração com o teu 
coração na senda redentora, e ajuda teus 
filhos.

Se teus amigos não conseguem, ainda, 
perceber o amor de Jesus, renuncia à 
ventura de guardá-los no calor de tua 
alma, ante o Sol da Verdade, e ajuda teus 
amigos.

Renúncia com Jesus não quer dizer 
deserção. Expressa devo-tamento maior.

Nele mesmo, o Senhor, vamos 
encontrar o sublime exemplo. Esquecido 
de muitos e por muitos relegado às 
agonias da negação, nem por isso se 
afastou dos companheiros que lhe deram 
as angústias do amor-não-amado.

Ressurgindo da cruz, Ele, que 
atravessara sozinho os pesadelos da 
ingratidão e as torturas da morte, volta ao 
convívio deles e lhes diz confiante:– ”Eis 
que estarei convosco, até o fim dos 
séculos.”

Emmanuel

Obra: O Espírito da Verdade, pisc. 
Francisco Cândido Xavier / Waldo 
Vieira

 
Colaboração: Prof.ª 

Leudimila Rodrigues 
Tempeste

RENÚNCIA

(VERSÃO 

ELETRÔNICA)
http

://d
abunjr.w

ordpress.com/

o-farol/‘‘O
 FAROL’’

Acompanhem a 
USE/Lins no 

Facebook
https://www.facebook.com/ 

useintermucipal.lins

ão vos orgulheis por aquilo que sabeis, 
porque esse saber tem limites bem Nestreitos, no mundo que habitais. 

Mesmo supondo que sejais um das sumidades 
desse globo, não tendes nenhuma razão para vos 
envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez 
nascer num meio onde pudestes desenvolver a 
vossa inteligência, foi por querer que a usásseis 
em benefício de todos. Porque é uma missão que 
Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento 
com o qual podeis desenvolver, ao vosso redor, 
as inteligências retardatárias e conduzi-las a 
Deus. A natureza do instrumento não indica o 
uso que dele se deve fazer? A enxada que o 
jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não 
indica que ele deve cavar? E o que diríeis se o 
trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a 
enxada para ferir o seu senhor? Diríeis que isso é 
horroroso, e que ele deve ser expulso. Pois bem, 
não se passa o mesmo com aquele que se serve 
da sua inteligência para destruir, entre os seus 
irmãos, a idéia da Providência? Não ergue 
contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada 
para preparar o terreno? Terá ele direito ao 
salário prometido, ou merece, pelo contrário, ser 
expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e 
arrastará existências miseráveis e cheias de 
humilhação, até que se curve diante daquele a 
quem tudo deve.

A inteligência é rica em méritos para o futuro, 
mas com a condição de ser bem empregada. Se 
todos os homens bem dotados se servissem dela 
segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos 
Espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a 
humanidade. Muitos,  infelizmente,  a 
transformaram em instrumento de orgulho e de 
perdição para si mesmos. O homem abusa de sua 
inteligência, como de todas as suas faculdades, 
mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que 
uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela 
mesma lhe deu.

Ferdinando, Espírito protetor. 
(Bordéus, 1862.)

ESE - CAPÍTULO VII - OS POBRES DE 
ESPÍRITO

MISSÃO DO HOMEM 
INTELIGENTE NA TERRA
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