
014 foi um ano promissor, tanto nos trabalhos de arte com argila, estamos filme Frozen e do Léo que puxou o coro dos 
trabalhos da Casa quanto nos da acompanhando um crescimento presencial amiguinhos no teclado.
Evangelização. e principalmente um maior interesse dos Bia e Jonny que vemos acompanhados 2

pequenos. A aula de música, também vem na foto abaixo pela Juliana e Mariana, filhas Começamos a sentir as mudanças no 
rendendo ótimos frutos e a parte de do professor Edgar foram os destaques do momento em que tornamos as reuniões de 
aprimoramento moral continua a bons ano.Segunda-feira (palestra e passe) mais 
ventos. Agradecemos a todos que colaboraram interativas, fazendo com que os frequenta-

Dia 20/12 foi realizada a festa de Natal para que mais uma vez o final de ano desses dores fizessem parte das preleções, dando 
dessa turminha. Regada a salgadinhos, bolo garotos tivesse um brilho mais intenso.assim oportunidade não só a eles, mas 
e refrigerante, nenhuma criança foi embora Mais abaixo a prestação de contas do também aos palestrantes de compreender à 
sem ganhar um kit educacional recheado nosso facho de luz.fundo o que estamos buscando nessa 
com material escolar. Desejo a todos um maravilhoso 2015, doutrina.

As apresentações ficaram por conta do cheio de paz, luz, esperança, Já na Evangelização Infantil, desde que o 
Jonny, Bibi e Bia que dançaram a música do felicidade, trabalho, estudo, professor Amadeu Cantão iniciou os 

dedicação e claro, muito, 
muito amor.

Inibmort

Jornal Espírita de Getulina   Getulina, Janeiro de 2015 - N.º 79

COM O PÉ DIREITO

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

en fe rmiços  que  so rvem tóx icos  É apenas convite.eu amigo, no vasto caminho da 
intelectuais, através de livros menos Terra, cada criatura procura o C o n v i t e  a o  t r a b a l h o  
dignos, com a incompreensível alegria de alimento espiritual que lhe santificante, planificado no M
quem traga envenenado licor.corresponde à posição evolutiva. Código do Amor Divino.

Nos variados climas do mundo, há quem A abelha suga a flor, o abutre reclama Se a candeia ilumina, queimando o 
se nutra de tristeza, de insulamento, de despojos, o homem busca emoções. Mas próprio óleo, se a lâmpada resplende, 
prazer barato, de revolta, de conflitos, de ainda mesmo no terreno das emoções, cada consumindo a energia que a usina lhe 
cálculos, de aflições, de mentiras...espírito exige tipos especiais. fornece, ofereçamos a instrumentalidade 

O discípulo de Jesus, porém - aquele de nossa vida aos imperativos da perfeição, Há sofredores inveterados que outra 
homem que já se entediou das substâncias para que o ensinamento do Senhor se coisa não demandam além do sofrimento, 
deterioradas da experiência transitória -, revele, por nosso intermédio, aclarando a pessimistas que se enclausuram em nuvens 
pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a senda de nossos semelhantes.negras, atendendo a propósito deliberado, 
semear o amor em companhia do Mestre...durante séculos. Suprem a mente de O Evangelho é o Sol da Imortalidade que 

torturas contínuas e não pretendem Para os companheiros que esperam a o Espiritismo reflete, com sabedoria, para a 
construir senão a piedade alheia, sob a qual vida renovada em Cristo, famintos de atualidade do mundo.
se comprazem. Temos os ironistas e claridade eterna, foram escritas as páginas Brilhe vossa luz! - proclamou o Mestre.
caçadores de gargalhadas que apenas deste livro despretensioso. Procuremos brilhar! - 
solicitam motivos para o sarcasmo de que Dentro dele, não há palavras de repetimos nós.
se alimentam. revelação sibilina.

Observamos os discutidores que ( P s i c o g r a f i a  d e  Traduz, simplesmente, um esforço para 
devoram páginas respeitáveis, com o único ChicoXavier)que nos integremos no Evangelho, celeiro 
objetivo de recolher contradições para divino do nosso pão de imortalidade. C o l a b o r a ç ã o  P ro f .  sustentarem polêmicas infindáveis. Não é exortação, nem profecia. Waldomiro B. BanaR e p a r a m o s  o s  t e m p e r a m e n t o s  

MENSAGENS DE EMMANUEL BRILHE A VOSSA LUZ

IMPRESSO NA GRÁFICA MINERVA DE GETULINA - RUA DR CARLOS DE CAMPOS, N 347 - FONE (14) 3552 1107
VERSÃO ELETRÔNICA - https://dabunjr.wordpress.com/o-farol/                DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Mês Arrecadação Gasto 

Saldo 2013 592,50R$     

Janeiro 130,00R$     120,00R$      

Fevereiro 230,00R$     120,00R$      

Março 132,50R$     120,00R$      

Abril 130,00R$     150,00R$      

Maio 155,00R$     150,00R$      

Junho 155,00R$     150,00R$      

Julho 155,00R$     150,00R$      

Agosto 155,00R$     150,00R$      

Setembro 155,00R$     150,00R$      

Outubro 155,00R$     150,00R$      

Novembro 155,00R$     150,00R$      

Dezembro 155,00R$     150,00R$      

Saldo final 2.455,00R$  1.710,00R$   

Total 745,00          



 frente da multidão de sofredores e testemunhar a fé, nos momentos graves de do equilíbrio e da gentileza 
desalentados, relacionou o Mestre as luta e sacrifício, serão igualmente bem- que aprendem a negar o À

bem aventuranças, destacando, com ênfase, aventurados? Jesus não respondeu, de mal, sem ferir o irmão 
a declaração de que os mansos herdariam a imediato. ignorante que os solicita 
Terra. Va g u e o u  o  o l h a r,  a t r a v é s  d o s  sem saber o que pede! Abençoados os que 

A afirmativa, porém, soou entre os circunstantes, como a pedir-lhes a repetem mil vezes a mesma lição, sem 
discípulos de maneira menos agradável. exposição de quaisquer dúvidas que lhes alarde, para que o próximo lhes aproveite a 

Tal asserção não seria encorajamento à povoassem a alma. influenciação na felicidade justa de todos!
ociosidade mental? Se o Evangelho Pedro cobrou ânimo e perguntou: — Sim, Bem-aventurados aqueles que sabem 
reclamava espíritos valorosos na sementeira Mestre: se um malfeitor visitar-me a casa, tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o 
das verdades renovadoras, como acomodar não devo recordar-lhe os imperativos do bom e o mau, com espírito de serviço e 
a promessa com a necessidade do destemor? acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem entendimento, dando a cada um, de 
Se o mal era atrevido e contundente, em qualquer admoestação fraternal aos seus conformidade com os seus méritos e 
todos os climas e posições, como delituosos caprichos, a pretexto de guardar a necessidades e deixando os sinais de 
estabelecer o triunfo inadiável do bem mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, melhoria, de elevação, bem-estar e 
através da incapacidade de reagir, embora como tantas vezes, e enunciou, calmo: - contentamento por onde cruzam! Em 
pacificamente? Nessas interrogações Enganaram-se todos, naturalmente. verdade vos digo que a eles pertencerá o 
imprecisas, reuniu-se a assembléia familiar Eu não fiz o elogio da preguiça, que se domínio espiritual da Terra, porque todo 
no domicílio de Pedro. mascara de humildade, nem da covardia que aquele que acolhe os semelhantes, dentro 

Iniciados os comentários edificantes da se veste de cordura para melhor acomodar- das normas do amor e do respeito, é senhor 
noite, entreolhavam-se os discípulos entre a se às conveniências humanas. dos corações que se aperfeiçoam no mundo! 
indagação e a curiosidade. As criaturas que se afeiçoam a Alívio e alegria transbordaram do ânimo 

O Divino Amigo parecia perceber os semelhantes artifícios sofrerão duramente geral e, de olhos fitos, agora, nas águas 
motivos da expectação, em torno, mas os instrumentos espirituais de que o mundo imensas do grande lago, o Senhor pediu a 
esperava, sereno, que os seguidores se se utiliza para reajustar os caracteres Mateus encerrasse o fraterno entendimento 
pronunciassem. tortuosos e indecisos. da noite, pronunciando 

Foi então que Judas, rompendo o véu de Exaltei, na realidade, a cortesia de que uma prece.
respeito que aureolava a presença do somos credores uns dos outros. Neio Lúcio
Mestre, inquiriu, loquaz: - Senhor, por que Bem-aventurados os homens de trato (Pisc. Chico Xavier)
atribuíste aos mansos a posse final da Terra? ameno que sabem usar a energia construtiva 
Os corações acovardados gozarão de entre o gesto de bondade e o verbo da 
semelhante bênção? Os incapazes de compreensão! Bem-aventurados os filhos 

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

A  EXALTAÇÃO  DA  CORTESIA

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

MATERNIDADE
emos em cada manifestação da Vida Maternidade desamparada. Sois vasos eleitos para a luz da 
d e t e r m i n a d a  m e t a  d e  Misto de júbilo e sofrimento, missão e reencarnação!
desenvolvimento, qual anseio do prova, maternidade, em qualquer parte, Por maiores se façam os suplícios V
próprio Deus a concretizar-se. traduz intercâmbio de amor incomensurável, impostos à vossa frente, não recuseis vosso 

Na Criação, o clímax da grandeza. em que desponta, sublime e sempre novo, o augusto dever, nem susteis o hálito do 
Na caridade, o vértice da virtude. ensejo de burilamento das almas na ascensão filhinho nascente - esperança do Céu a 
Na paz, a culminância da luta. dos destinos. repontar-vos do peito!...
No êxito, a exaltação do ideal. Principais responsáveis por semelhante Não surge o berço em vosso coração por 
Nos filhos, a essência do amor. concessão da Bondade Infinita, as mães acaso.
No lar, a glória da união. guardam a chave de controle do mundo. Mantende-vos, assim, vigilantes e 
De igual modo, a maternidade é a Mães de sábios... abnegadas, na certeza de que se muitas vezes 

plenitude do coração feminino que norteia o Mães de idiotas... cipoais e espinheiros são vossa herança 
progresso. Mães felizes... transitória entre os homens, todas vós sereis 

Concepção, gravidez, parto e devoção Mães desditosas... amparadas e sustentadas pela Bênção do 
afetiva representam estações difíceis e belas Mães jovens... Amor Eterno, sempre que marchardes fiéis à 
de um ministério sempre divino. Mães experientes... Excelsa Paternidade da Providência Divina.

Láurea celeste na mulher de todas as Mães sadias...
condições, define o inderrogável recurso à Mães enfermas... André Luiz
existência humana, reclamando paciência e Ao filtro do amor que lhes verte do seio, 

(Obra: O Espírito da carinho, renúncia e entendimento. deve o Plano Terrestre o despovoamento dos 
Verdade)Maternidade esperada. círculos inferiores da Vida Espiritual, para 

Maternidade imprevista. que o Reino de Deus se erga entre as 
Maternidade aceita. criaturas.
Maternidade hostilizada. Mães da Terra!
Maternidade socorrida. Mães anônimas!

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste
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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

Acompanhem a USE/Lins no Facebook - https://www.facebook.com/ 

 

CONHEÇA:

LIVRARIA ESPÍRITA
ANDRÉ LUIZ

RESPONSÁVEL
Prof. Waldomiro Bana (Dinho)

LEIA LIVROS
ESPÍRITAS!

LABORATORIO DE AMOR
 que fazer quando alguém se apresentem em fase de construção 
d e s e j a  s e  a l f a b e t i z a r ?  dos laços de afeto e bem querer.
Certamente o caminho mais Importante tenhamos em mente que o O
fácil será buscar a escola. acaso não é fator que defina a estrutura 

Quando desejamos aprender um ofício, de nossa família.
buscar uma profissão? Vamos às escolas Portanto, por mais desafiadoras sejam 
técnicas, à Universidade. as relações familiares, serão essas as 
Lá, certamente encontraremos meios, m a i s  n e c e s s á r i a s  e  r i c a s  e m  
possibilidades e recursos para nossa aprendizado.
formação. Entendendo-as como operosa lide nos 
E quando desejamos aprender a amar? exercícios do coração, perceberemos 
Qual a melhor escola a buscar? que mesmo antagonismos e atritos que 

surjam nessa convivência são processos Após breve reflexão, percebemos, 
naturais entre os recém matriculados através de nosso cotidiano, de nossa 
aprendizes do amor.vida de relação, grande e indispensável 

escola. Superando divergências, iremos aos 
poucos renovando paisagens íntimas e Não existe fórmula para aprender a amar 
restabelecendo parâmetros em nossa sem conviver. Toda possibilidade de 
intimidade.relacionamento com o próximo é 

convite para o aprendizado do amor. Ausentarmo-nos ou fugirmos desses 
r e l a c i o n a m e n t o s  s e r á  a d i a r  É natural que, quanto mais frequente, 
compromisso perante aqueles que quanto maior a convivência, maiores 
constituem hoje nosso universo sejam os desafios e as oportunidades 
familiar.para essa aprendizagem.
Entendermos que as dificuldades de Dessa forma, a vida em família, o viver 
relação são passíveis de serem sob o mesmo teto, a intimidade do 
melhoradas, e mesmo superadas, desde cotidiano familiar possibil i tam 
que haja vontade, denota maturidade e i n c o m p a r á v e l  l a b o r a t ó r i o  d e  
desejo de ajustamento.experimentação.
Assim, entendamos nosso lar, por mais Por essa razão é que a Providência 
difícil que às vezes se nos apresente Divina ali coloca muitos daqueles seres 
como a melhor escola que a vida nos com compromissos adquiridos desde 
proporciona.muito tempo.
E somos todos, aqueles que nos Sob a tutela do lar encontraremos ou 
relacionamos na intimidade da família, reencontraremos almas que, de alguma 
professores uns dos outros, no forma, se vinculam à nossa História por 
maravilhoso desafio do aprendizado do já termos vivido outras experiências 
amor.reencarnatórias, em tempo próximo ou 

distante.
Sob nova vestimenta, com outros Redação do Momento Espírita.
vínculos de relação, no ambiente do lar 
se apresentam possibilidades de 
experiências necessárias à nossa 
economia moral.
Não raro, desafetos do ontem renascem 
sob vínculos sanguíneos a fim de 
superar as diferenças.
Vítimas e algozes de relações passadas, 
agora sob o abençoado véu do 
esquecimento, reiniciam suas lides nos 
liames do lar.
Assim também amores se reencontram, 
almas afins se programam para as 
experiências em regime de comunhão 
cooperativa, com planejamentos 
estabelecidos antes do nascimento.
É por essa razão que o lar será sempre a 
oficina bendita, o laboratório por 
excelência, no exercício do amor.
Por isso mesmo é natural que 
relacionamentos familiares, por vezes, 

.
C o l a b o r a ç ã o :  

Luciana Beatriz Arioli 
Trombini

im, meu filho, talvez por um capricho dos 
seus treze anos, você deseja receber um Sbilhete do amigo desencarnado, cujas 

páginas começou a ler.
Você - um menino! - solicita orientação 

espiritual.
Tenho escrito muitas cartas depois da morte, 

mas sinceramente não me recordo de haver 
dirigido até hoje, qualquer recado a gente verde 
do seu porte.

Perdoe se não lhe correspondo à expectativa.
Diz você que não espera uma história da 

carochinha, baseada em gênios protetores. E 
remata: "quero, irmão X, que você me diga 
quais são as coisas mais importantes da vida, 
apontando-me aquilo de bom que devo querer e 
aquilo de mau que preciso evitar."

Lembro-me, assim, de oferecer a você uma 
lista curiosa que um velho amigo me ofereceu, 
aí no mundo, precisamente quando eu tinha a 
sua idade.

A relação, apresentava o título "APRENDA, 
MEU FILHO..." e continha as seguintes 
informações:

1 - O maior e melhor amigo: ‘‘Deus.’’
2 - Os melhores companheiros: "Os pais".
3 - A melhor casa: "O lar."
4 - A maior felicidade: "A boa consciência."
5 - O mais belo dia: Hoje."
6 - O melhor tempo: gora."
7 - A melhor regra para vencer: "A disciplina."
8 - O melhor negócio: "O trabalho."
9 - O melhor divertimento: "O estudo."
10 - A coleção mais rica: "A das boas ações."
11 - A estrada mais fácil para ser feliz: "O 

caminho reto."
12 - A maior alegria: "Dever cumprido."
13 - A maior força: "O bem."
14 - A melhor atitude: "A cortesia."
15- O maior heroísmo: "A coragem de ser 

bom."
16 - A maior falta: "A mentira."
17 - A pior pobreza: "A preguiça." 
18- O pior fracasso: "O desânimo."
19 - O maior inimigo: "O mal."
20 - O melhor dos esportes: "A prática do 

bem."
Leia esta lista de informações, sempre que 

você puder, e veja por si como vai indo a sua 
orientação.

E se quer mais um aviso de amigo velho, cada 
noite acrescente esta pergunta a você mesmo, 
depois de sua oração para o repouso:

- Que fiz hoje de bom que somente um amigo 
de Jesus conseguiria fazer?

IRMÃO X 

"
"A

BILHETE PATERNAL
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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 12/01 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 19/01 - Edgar Feres Filho 

DIA 26/01 - Som & Imagem

DIA 02/02 - 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

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

O GRÃO DE 
MOSTARDA 

(A FÉ QUE PRECISAMOS 
POSSUÍ-LA)

I
Ah!! se tivermos essa fé que Jesus 

falou!
Para quem a tem, a vida muito 

mudou,
Até de transportar as montanhas,
Mas com ela todo mundo ganha,
Há o poder de curar, doenças e 

dores,
Nesse ínterim, estão inseridas 

diretas,
As mãos dos nossos mentores,
Que vendo a nossas condutas 

corretas,
Dos nossos pedidos, tornam se 

viajores!

II
Ah!! Jesus deixou o caminho livre,

Para nele a gente trafegar,
Mas, o acesso só será possível,
Se em nossas almas, tivermos 

gravada,
A SENHA do verbo AMAR.

       
 José Bastos

POESIA

A TRANSPOSIÇÃO DO TEMPO
mergem do núcleo da terra energias 
contidas em abismos e cavernas
abissais trazendo alterações e E
transformações na essência humana e 

no planeta.
Despertando para conhecerem o que são, a 

que estão e os objetivos maiores, no 
contexto de conjunto, criando elos que se 
fundirão, incorporando a cada ser, novas 
intenções, projetos e rumos a serem
tomados por livre escolha, passando a se 
conhecerem melhor interiormente, criando 
uma nova dinâmica para as suas vidas.

Nesta alteração o fator tempo passará por 
transições criando uma nova linguagem e 
contagem do tempo, que celeremente serão 
modificados no seu conceito, levando em 
consideração fatores da mente que serão
acionados por esta nova energia.

A sensibilidade humana está sendo ativada 
para que as energias adversas sejam 
detectadas e diluídas por projeções mentais 
que partirão de cada um, acionados pela 
transformadora necessidade de sintonização 
com as energias positivas que estarão 
agregadas em cada aura, dando o suporte 
necessário.

O crescimento evolutivo se faz no planeta, 
independente do desejo individual, mas a 
oportunidade vital será a de cada um buscar 
a sua transformação interior.

Toda grande obra realizada demanda 
muito trabalho, dedicação e empenho de 
todos.

Acreditem estamos implantando os 
a l i ce rces  de  sus ten tação  pa ra  o  
empreendimento, o sucesso da edificação 
será a parcela individual que darão para um 
bem maior, muito próximo de todos.

Considerem-se suportes da espiritualidade 
para esta grande transformação.

Se liguem sempre à Luz, não se 
importando com a escuridão a sua volta
e terão o suporte para vencer os seus medos, 
incertezas e inseguranças.

C a c i q u e  Á g u i a  
Dourada do Amanhecer

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari

 mcorbari@ig.com.br

alvo em circunstâncias especiais, de muito diferentes.
almas afins, que se reencontram para O homem e a mulher se completam 
gloriosas experiências em comum, o justamente porque são diferentes. Pretender que S

amor não é uma aquisição "à vista". Melhor que tenham identidade plena de interesses e aptidões 
seja uma realização "a prazo", desenvolvido e seria contrariar a própria biologia. Se o amor for 
sustentado em longos anos de experiência em bem cultivado, com os defensivos da 
comum. compreensão, do respeito e da tolerância, não 

2- Mas não é freqüente as pessoas dizerem haverá espaço para as ervas daninhas do 
que logo no primeiro contato encontraram o desenvolvimento, que matam o amor.
homem ou a mulher de suas vidas?

Richard SimonettiÉ possível, mas também muitos viram o 
parceiro de sua vida transformar-se em tormento 
dela, culminando com a separação.

3- Estavam equivocados?
Talvez existisse uma ligação efetiva, fruto de 

experiências em comum no pretérito. Vieram 
para consolidá-la, mas a relação deteriorou-se 
com o tempo.

4- Por isso costuma-se dizer que com o 
amor passamos o tempo e com o tempo passa 
o amor?

O que passa é a paixão, o amor-desejo, o 
amor-deslumbramento. Alguns quilos de sal 
consumidos em comum e as pessoas começam a 
sentir que o parceiro não é tão desejável e nada 
deslumbrante.

5- O que seria, então, o verdadeiro amor?
Lembro-me da série famosa de publicações 

ilustradas, sob o título "Amar é...", envolvendo 
manifestações de afeto recíprocas. Do homem 
para a mulher: Amar é conversar com ela; amar é 
entender seus momentos difíceis; amar é 
lembrar de seu aniversário; amar é acompanhá-
la ao médico; amar é dar-lhe um descanso na 
cozinha... São incontáveis as situações em que 
se enfatiza algo que o amante faz pela amada ou 
vice-versa. Amar é isso, querer o bem de 
alguém.

6- Mesmo esse amor não se desgasta com o 
tempo?

Depende das pessoas. O amor é como uma 
planta que se não for bem cuidada morre. Muitos 
casais, unidos por legítimos laços de 
afetividade, acabam vendo o amor fenecer por 
falta de cuidado e atenção.

7- Por que isso acontece?
Porque as pessoas se envolvem muito com 

seus negócios, seus interesses pessoais, suas 
paixões, e não deixam espaço para cultivar o 
amor.

8 -  N ã o  s ã o  a s  d i f i c u l d a d e s  d e  
relacionamento que acabam por provocar as 
tormentas do amor? As pessoas se amam 
muito mas, de repente, descobrem que são 

 EXISTE O AMOR À PRIMEIRA VISTA?


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

