
ês passado foi ilustrado o 
balanço anual do nosso facho de 
luz, infelizmente por motivo de M
espaço não pudemos agradecer 

às pessoas que por meio de doação vêm 
fazendo com que esse noticioso chegue até 
você.

Sem essas doações seria quase 
impossível a confecção do ‘‘O Farol’’ em 
formato físico. Poderíamos distribuí-lo via 
internet, porém muitas pessoas não teriam a 
oportunidade de tê-los em mão.

Reconhecemos a necessidade de 
imprimir mensalmente as 800 cópias, 
afinal uma grande maioria ainda não sabe 
como consegui-lo de forma digital.

Afinal ele é distribuído por email, não 
apenas no inibmort@gmail.com, mas 
também por uma infinidade de outros 
divulgadores da doutrina espírita e na 
página oficial da versão eletrônica: 

impressa. contato pedindo para recebê-lo também, 
Voltando aos patrocinadores. Nós que infelizmente não temos recursos para 

cunhamos esse jornalzinho temos uma imprimir uma quantidade maior, com isso 
enorme gratidão àqueles que dispõe de sua ficamos em dívida com esses irmãos.
renda para auxiliar-nos. Já foi estudado aumentar o valor da 

Mesmo que o valor não pese em suas mensalidade, porém em meio a um 
economias, temos a consciência que em universo de empresários espíritas de nossa 
meio a crise que envolve o nosso país, esses região, esperamos que apareçam outros 
anjos merecem sim a nossa gratidão. patrocinadores para expandirmos a 

Infelizmente perdemos um patrocinador. demanda.
Em meio as dificuldades financeiras que Se contarmos as propagandas nas 
todos passamos no começo do ano, ele nos páginas, vamos encontrar apenas quatro, 
pediu um pouco de paciência, porém pois dois colaboradores pediram que em 
garantiu que futuramente voltará a nos vez de sua logomarca fosse expandida as 
auxiliar. mensagens no jornal.

Então, você que tem vontade de ajudar- Não sei se repararam, mas demos uma 
nos, olha aí a oportunidade batendo a sua recauchutada no último número, agregando 
porta. São apenas R$ 25,00 mensais, para algumas mensagens que são divulgadas 
que essas mensagens possam cruzar as todos os meses e direcionando outros 
fronteiras da nossa região, além de poder dizeres há locais de melhor 
divulgar a sua empresa. visibilidade. Tudo isso pra 

https://dabunjr.wordpress.com/o-farol/   Além de Getulina, Centros Espíritas das você amigo leitor.
Esses endereços são destacados mensal- cidades de Lins, Sabino, Guaiçara, Desejo a todos um ótimo 

mente em nossas páginas para que o amigo Cafelândia, Promissão, Guaimbê, dentre mês!
leitor possa estar sempre repassando às outras estão recebendo cópias desse jornal.
pessoas que não conseguiram a versão Outras Casas Espíritas já entraram em 

Inibmort
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CONTAMOS COM VOCÊ!

OUÇA VOCÊ TAMBÉM
O PROGRAMA

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

E que fazendo bom uso dessa tolerância, E acompanhe o seu crescimento,esejo primeiro que você ame,          
Você sirva de exemplo aos outros. Para que você saiba de quantasE que amando, também seja amado.   

Muitas vidas é feita uma árvore.E que se não for, seja breve em D Desejo que você, sendo jovem,
esquecer.

Não amadureça depressa demais, Desejo, outrossim, que você tenha 
E que esquecendo, não guarde mágoa.

E que sendo maduro, não insista em dinheiro,
Desejo, pois, que não seja assim,

rejuvenescer Porque é preciso ser prático.
Mas se for, saiba ser sem desesperar.

E que sendo velho, não se dedique ao E que pelo menos uma vez por ano
desespero. Coloque um pouco deleDesejo também que tenha amigos,

Porque cada idade tem o seu prazer e a Na sua frente e diga "Isso é meu",Que mesmo maus e inconseqüentes,
sua dor e Só para que fique bem claro quem é o Sejam corajosos e fiéis,

É preciso deixar que eles escorram por dono de quem.E que pelo menos num deles
entre nós.Você possa confiar sem duvidar.

Desejo também que nenhum de seus 
E porque a vida é assim,

Desejo por sinal que você seja triste, afetos morra,
Desejo ainda que você tenha inimigos.

Não o ano todo, mas apenas um dia. Por ele e por você,
Nem muitos, nem poucos,

Mas que nesse dia descubra Mas que se morrer, você possa chorar
Mas na medida exata para que, algumas 

Que o riso diário é bom, Sem se lamentar e sofrer sem se culpar.
vezes,

O riso habitual é insosso e o riso 
Você se interpele a respeito Desejo por fim que você sendo homem,

constante é insano.
De suas próprias certezas. Tenha uma boa mulher,
E que entre eles, haja pelo menos um que Desejo que você descubra , E que sendo mulher,

seja justo, Com o máximo de urgência, Tenha um bom homem
Para que você não se sinta demasiado Acima e a respeito de tudo, que existem E que se amem hoje, amanhã e nos dias 

seguro. oprimidos, seguintes,
Injustiçados e infelizes, e que estão à sua E quando estiverem exaustos e 

Desejo depois que você seja útil,
volta. sorridentes,

Mas não insubstituível.
Ainda haja amor para recomeçar.

E que nos maus momentos, Desejo ainda que você afague um gato,
E se tudo isso acontecer,

Quando não restar mais nada, Alimente um cuco e ouça o joão-de-
Não tenho mais nada a te desejar ".

Essa utilidade seja suficiente para barro
manter você de pé. Erguer triunfante o seu canto matinal

Vítor Hugo
Porque, assim, você se sentirá bem por 

Desejo ainda que você seja tolerante,
nada.

Não com os que erram pouco, porque 
isso é fácil, Desejo também que você plante uma 

Mas com os que erram muito e semente,
irremediavelmente, Por mais minúscula que seja,

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

POEMA DESEJO



omentavam os aprendizes que a É fortuna capaz de fazer a nossa Salomão: — “O filho sábio 
verdade constitui dever primordial, felicidade geral; entretanto, os maiores alegra seu pai, mas o filho C
acima de todas as obrigações comuns, depósitos do mundo desaparecem quando insensato é a tristeza de sua 

quando Filipe afiançou que, a pretexto de não se alimentam nas fontes do trabalho mãe.
cultuar-se a realidade, ninguém deveria honesto e produtivo. Os tesouros da impiedade de nada 
aniquilar a consolação. Em verdade, o nosso ausente, quando aproveitam; contudo, a justiça livra-nos da 

E talvez por reportar-se André à desceu ao repouso, nos empenhou em morte no mal.
franqueza com que o Mestre atendia aos dívidas pesadas; todavia, não será justo o O Senhor não deixa com fome a alma do 
mais variados problemas da vida, o Senhor esforço pelas resgatar com a preservação de justo; entretanto, recusa a fazenda dos 
tomou a palavra e contou, atencioso: - nosso precioso legado? Aproveitemos o ímpios.
Devotado chefe de família que lutava com tempo, melhorando a própria sorte e, se Aquele que trabalha com mão enganosa, 
bravura por amealhar recursos com que concordam comigo, abriremos a caixa, mais empobrece; todavia, a mão dos diligentes 
pudesse sustentar o barco doméstico, depois tarde, a menos que as exigências do pão se enriquece para sempre”.
de desfrutar vasto período de fartura, viu-se façam insuperáveis.” Belo sorriso de alegria Entreolharam-se os rapazes com júbilo 
pobre e abandonado pelos melhores amigos, e reconforto apareceu no semblante de indizível e agradeceram a inolvidável lição 
de uma semana para outra, em virtude de todos. que o carinho materno lhes havia doado.
enorme desastre comercial. Ninguém discordou da sugestão materna. Silenciou o Mestre, sob a expressão de 

O infeliz não soube suportar o golpe que No dia seguinte, os seis jovens atacaram contentamento e curiosidade dos discípulos 
o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, corajosamente o serviço da terra. e, finda a ligeira pausa, terminou, 
após alguns dias, ralado por inomináveis Valendo-se de grande gleba alugada, sentencioso: — Quem classificaria de 
dissabores. plantaram o trigo, com imenso desvelo, em enganadora e mentirosa essa grande 

Entregue a si mesma, ao pé de seis filhos valoroso trabalho de colaboração e, com mulher? Seja o nosso falar “sim, sim” e 
jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e tanto devotamento se portaram que, findos “não, não” nos lances graves da vida, mas 
reuniu os rebentos, ao redor de velha mesa seis anos, os débitos da família se achavam nunca espezinhemos a bênção do estímulo 
que lhes restava, e verificou que os moços liquidados, enorme propriedade rural fora nas lutas edificantes de cada dia.
amargurados pareciam absolutamente adquirida e o nome do pai coroado, de novo, O grelo tenro é a promessa do fruto.
vencidos pela tristeza e pelo desânimo. pela honra justa e pela fortuna próspera. A pretexto de acender a luz da verdade, 

Cercada de tantas lamentações e Quando já haviam superado de muito os que ninguém destrua a candeia da 
lágrimas, a senhora meditou, meditou... e, bens perdidos pelo pai, reuniram-se, certa esperança.
em seguida, dirigiu-se ao interior, de onde noite, com a genitora, a fim de conhecerem o 
voltou sobraçando pequena caixa de legado intacto. Neio Lúcio
madeira, cuidadosamente cerrada, e falou A velhinha trouxe o cofre, com (Pisc. Chico Xavier)
aos rapazes com segurança: — “Meus inexcedível carinho, sorriu satisfeita e 
filhos, não nos achamos em tamanha abriu-o sem grande esforço.
miserabilidade. Com assombro dos filhos, porém, dentro 

Neste cofre possuímos valioso tesouro do estojo encontraram somente velho 
que a previdência paternal lhes deixou. pergaminho com as belas palavras de 

 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho

PÁGINAS DA VIDA
Página 02                                                                Jornal Espírita de Getulina “O Farol”                                                                02/2015

 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  BENÇÃO DO ESTÍMULO

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

algemas da ignorância, instituiu a fraternidade e entender-se com as várias nações o mundo antigo, o apelo à Justiça 
o perdão. do Globo; que somente se dirigia significava a punição com a morte. As 

Processaram-no, todavia, os homens aos homens de pequeno país, dívidas pequeninas representavam N
perversos, à conta de herético, feiticeiro e passou a orientar os missionários cativeiro absoluto. Os vencidos eram atirados 
ladrão. retos de todos os serviços edificantes da nos vales imundos. Arrastavam-se os 

Depois do insulto, da ironia, da pedrada, Humanidade.delinqüentes nos cárceres sem esperança. As 
conduziram-no ao madeiro destinado aos Que importam, pois, nos domínios da Fé, as dádivas agradáveis aos deuses partiam das mãos 
criminosos comuns. perseguições da maldade e os ataques da ricas e poderosas. Os tiranos cobriam-se de 

Ele, que ensinara a Justiça, não se justificou; ignorância? O advogado da Cruz continua flores, enquanto os miseráveis se trajavam de 
que salvara a muitos, não se salvou da operando em silêncio e falará, em todos os espinhos.
crucificação; que sabia a verdade, calou-se para acontecimentos da Terra, aos que possuam Mas, um dia, chegou ao mundo o Sublime 
não ferir os próprios verdugos. "ouvidos de ouvir".Advogado dos oprimidos. Não havia, na Terra, 

Desde esse dia, contudo, o Sublime lugar para Ele. Resignou-se a alcançar a porta 
(Xav ier,  Franc i sco  Advogado transformou-se no Advogado da dos homens, através de uma estrebaria singela.

C â n d i d o .  D a  o b r a :  Cruz e, desde o supremo sacrifício, sua voz Em breve, porém, restaurava o templo da fé 
Antologia Mediúnica do tornou-se mais alta para os corações humanos. viva, na igreja universal dos corações amantes 
Natal.)ele, que falava na Palestina, começou a ser do bem. Deu vista aos cegos. Curou leprosos e 

ouvido no mundo inteiro; que apenas paralíticos. Dignificou o trabalho edificante, C o l a b o r a ç ã o  P r o f .  
conversava como o povo de Israel, passou a exaltou o esforço dos humildes, quebrou as Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL O ADVOGADO DA CRUZ
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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!

ONDE O AMOR FLORESCE
Cinquenta e oito anos depois, frente às xistem vidas que transmitem 

câmeras de televisão, ela e o marido grandes lições. Quase sempre são 
mostravam a alegria de sua união.criaturas que não são famosas, E

nem por serem artistas, políticos ou terem Bom, o marido não era outro senão o 
realizado feitos que alteraram o destino da jovem oficial americano que a encontrou 
Humanidade. magra, suja, desnutrida e a carregou nos 

braços, naquele dia distante.São pessoas que vivem o dia a dia, 
junto a outras tantas.  Geralmente poucos Ela não somente teve a sua vida salva 
lhes lembram os nomes. naquele momento, sendo resgatada de 

uma situação de penúria, como encontrou Num documentário televisivo a 
o seu grande amor.respeito do Holocausto, ouvimos a 

história de uma jovem polonesa e seu Um amor que atravessou meio século 
drama, durante a Segunda Grande Guerra. e continua tão forte e especial como nos 

dias do início do namoro.Quando Hitler invadiu a Polônia e 
iniciou a perseguição aos judeus, sua Um amor que foi concebido ao final 
família viveu, alguns meses, escondida de uma hecatombe e em que o primeiro 
em um porão. encontro foi num ambiente de dor, 

miséria moral e intenso sofrimento.Descobertos, foram separados e ela 
nunca mais viu seus pais ou teve notícias Ele era o jovem robusto, vigoroso. 
de seus irmãos. Ela, uma esquálida jovem, pouco mais 

que adolescente, sofrida e quase sem No campo de concentração, onde foi 
esperanças.colocada, ela padeceu os maiores 

horrores. A comida era pouca, o Deus tem mesmo inimagináveis 
tratamento rude. As companheiras caminhos para encontros e reencontros de 
enlouqueciam. Ou eram mortas. Ou se almas que se desejam unir pelo amor.
matavam. *   *   *

A essa altura, o repórter perguntou à Se os dias lhe parecem demasiado 
entrevistada se ela nunca pensara em se pesados, com sua carga de problemas, 
matar. não desista de lutar.

Sim, disse ela. Mais de uma vez. Se você está a ponto de abandonar 
Quando o frio era muito grande, a fome tudo, espere um pouco. Aguarde o 
parecia me devorar e eu não via amanhecer, espere o dia passar e deixe o 
perspectiva de salvação. Mas, nesses sol retornar outra vez.
momentos, lembrava de meu pai. Quando você menos espera, o socorro 

Logo que fomos para o porão nos chega, a situação se modifica, a 
ocultar dos nazistas, ele me disse: “Filha, problemática alcança uma solução.
aconteça o que acontecer, nunca fuja da Não se esqueça: O amor de Deus 
vida. Resista até o fim.” nunca falha! Aguarde.

E me fez prometer que jamais eu 
desistiria de viver. (Redação do Momento Espírita, com 

Quando os aliados foram vitoriosos, a base em documentário televisivo.)
jovem, e mais quatro mil mulheres foram 
obrigadas a uma marcha forçada pelos 
alemães, em fuga das tropas aliadas.

Finalmente, um número muito 
pequeno delas, que não havia morrido no 
longo percurso, foram abandonadas num 
campo de concentração e encontradas, 
mais tarde, pelos americanos.

A q u e l a s  m u l h e r e s  e s t a v a m  
desnutridas. Algumas sequer podiam se 
erguer, tal o estado de fraqueza.

E la  mesma,  confessa ,  t inha  
dificuldades para andar, pesava trinta e 
poucos quilos somente. E não tomava 
banho há três anos. O seu tempo de 
aprisionamento.

Então, um oficial americano muito 
bonito se aproximou dela e a tomou nos 
braços, carregando-a até um caminhão.

Durante o trajeto ele foi lhe dizendo 
que ficasse calma, que tudo daria certo, 
que ela receberia o socorro necessário.

Colaboração: Luciana 
Beatriz Arioli Trombini

Encontro de Espiritismo e Humanização
Dias 11 e 12 de Abril de 2015

Local: Grand House (Salão de Festas)
Tema: Etapas da Humanização – Alicerces 

Para o Amor

Programação:
Sábado 11 de Abril – Abertura do IV 

Humanizar
7h00 – Recepção e entrega de crachás – 

Café da Manhã
Musical com: Fernando Ferreira 

8h00 – Apresentação do IV Humanizar
8h30 – Palestra com: Gilson Freire 

Tema: As Três Casas Mentais e a Evolução 
do Amor

10h00 - Intervalo
10h30 – Palestra com: Sebastião Camargo

Tema: O Ser de Consciência Desperta
12h00 - Almoço

13h30 – Palestra com: Fatima Ferreira
Tema: Mediunidade Sem Fronteiras

15h00 - Intervalo
15h30 – Palestra com: Lindomar 

Coutinho
Tema: A Busca de Si Mesmo

17h00 – Intervalo
19h00 – Jantar – Apresentação Musical 

com:
Walter Armstrong

20h00 – Andréa Bien - Noite de Arte e Luz 

Domingo 12 de Abril
7h00 – Recepção e Café da Manhã

7h45 – Apresentação Musical
Andréa Bien

8h00 – Palestra com: Gilson Freire
 Tema: O que Pode Nos Ocasionar a 
Prática do Amar-nos Mais Que ao 

Próximo?
9h30– Intervalo

9h50 – Palestra com: Fátima Ferreira
Tema: Mediunidade Sem Fronteira II

11h20 – Intervalo
11h50 – Palestra com: Lindomar 

Coutinho
Tema: Alicerces Para o Amor

13h30 – Encerramento do IV Humanizar 
Promissão

Almoço, confraternização, fotos e 
despedidas...

Salão de Festas Grand House
Av. Silvano Faria – 236 - centro

IV HUMANIZAR PROMISSÃO
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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 09/02 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste

DIA 16/02 - Assistência Espiritual

DIA 23/02 - Reunião Semestral

DIA 02/03 - 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

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

NA BEIRA 
DAQUELA ESTRADA

I
Na beira daquela estrada,
Há uma palhoça simples,

Que as vezes parece,
Quase abandonada,

II
Mas é ilusão de ótica,

Se chegarmos bem perto,
Aquele pequeno mundo,

Não é deserto,
E verás decerto duas almas,

Que julgam quase iluminadas!

III
Marina e Alberto, ou Alberto e Marina,

São almas de justezas finas,
Que todos os dias saem à trabalhar,

Entre aqueles dois, não quem não defina,
Que o melhor mesmo, seria também,

Aqueles que defendem o caminho do bem,
Por vizinhança ali morar!

IV
São duas almas queridas,
Que no lidar com a vida,

Não deixam nada a desejar,
Por alguém que ali almeja,

Coisas profundas da vida, se informar!

VI
Muitos não sabem ,

Aonde eles buscam as respostas,
Mas os que ouvem adoram e gostam,

Eles dizem de coisas profundas,
Que qualquer alma se inunda,

Pra na vida se equilibrar,

VII
Mas se analisarmos o afinco ao bem,

Que aquelas almas tem,
E se buscarmos os casuísmos,

Vamos descobrir, que foi no Espiritismo,
A magnífica  escola, que eles foram estudar!

 
José Bastos

POESIA O QUE É VIDA ETERNA?
implesmente a transposição de uma 
dimensão para outra, onde se perde a 
estrutura molecular material, deixando S
aflorar sua cópia sutil e etérea, fazendo 

com que a Alma retorne à sua essência, e o 
espírito eterno vivencie com toda plenitude 
as experiências vividas durante o período de 
encarnado.

Interessante observar o apego dogmático 
e religioso imposto desde muitas eras, 
cultuando os mortos com oferendas, velas e 
incensos, esquecendo que o mais importante 
ao espírito é a verdadeira e saudosa 
lembrança e o reconhecimento sincero de 
cada um, pedindo e torcendo pelo sucesso 
evolutivo dele, tendo novas oportunidades 
de trabalho que servirão para os reajustes, 
acertos e consertos de situações de 
constrangimento social e moral, sempre com 
a presença e a participação de todos os 
envolvidos, até que a chama do amor impere, 
trazendo a todos o reconforto, a paz e união, 
fortalecendo de maneira sólida os fracos elos 
que os unia pela discórdia, confrontos e lutas 
pelo poder. 

Com a perspectiva de visualizar novos 
caminhos, novas oportunidades e novos 
ideais, se despoje da soberbia que atrasa o 
crescimento, e agregar a humildade como 
virtude essencial para impulsionar os novos 
passos dados, com nova consciência que a 
pilastra para sua evolução. Solidifique no 
coração as  vir tudes e  qual idades 
identificadas dos que já partiram, e a 
lembrança delas em muitos momentos da 
vida, serão estrelas a guiá-los na busca dos 
ideais com muita alegria no coração.

A reverência nem sempre é importante ou 
necessária, bastando o sentir na alma, que 
apesar das mudanças ocorridas pela idade e 
vida, continuamos a ser falíveis por ainda se 
preocupar muito consigo e pouco para o 
próximo. Na medida em que se conhece o 
véu que descortina o passado, sentimos o 
peso da responsabilidade na alma, pelos 
nossos atos.

Antenor

02/03/2013

Mensagem recebida pelo 
médium Marco Aurélio 
Corbari no dia 
 mcorbari@ig.com.br

 homem só possui em plena 
propriedade aquilo que lhe é dado Olevar deste mundo. Do que 

encontra ao chegar e deixa ao partir goza 
ele enquanto aqui permanece. Forçado, 
porém, que é a abandonar tudo isso, não 
tem das suas riquezas a posse real, mas, 
simplesmente, o usufruto. Que é então o 
que ele possui? Nada do que é de uso do 
corpo; tudo o que é de uso  da alma: a 
inteligência, os conhecimentos, as 
qualidades morais. Isso o que ele traz e leva 
consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, 
e que lhe será de muito mais utilidade no 
outro mundo do que neste.
Uma das prioridades morais, é o amor ao 
próximo, principalmente os nossos 
familiares, os que vivem conosco. Ali 
temos a oportunidade de convivermos não 
só com Espíritos ou (almas) afins, mas, 
também com irmãos comprometidos por 
dividas pretéritas, e precisamos sem 
demora nos concertarmos com eles.
Reparemos que o senhor não nos 
recomenda pela melhor hora - que poderá 
não chegar - para o exercício do perdão. O 
perdão não é para amanhã nem para depois; 
o perdão é para hoje...
Notemos, ainda, que o mestre JESUS 
preceitua que a iniciativa do perdão parta de 
nós e não daqueles que agredimos ou 
tenham nos agredido. O que gostaríamos de 
destacar é que JESUS não se dirige 
especialmente a nenhum dos envolvidos na 
questão - nem a pretensa vitima nem ao 
suposto algoz, na trama infeliz que entre 
ambos se estabeleceu.
Ele se refere ao adversário, deixando-nos 
subentender que seremos mais culpados 
pela falta de indulgência do que 
propriamente pela ofensa em si... 

Dr. Inácio Ferreira

CONSERTA-TE SEM 
DEMORA COM O TEU 

ADVERSÁRIO
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