
ia 23 de fevereiro estivemos pauta é manter sempre a Campanha da Caridade’’ que volta nessa Quarta-feira dia 
reunidos no C.E. ‘‘Fé, Amor e leitura, lembrando que temos uma 25/02. Desde já sinta-se convidado a 
Justiça’’ para organizarmos os biblioteca repleta de ótima obras e só participar das instrutivas aulas.D
eventos que serão executados no depende de nós fazê-las circular. Foi também de consenso geral que os 

primeiro semestre do corrente ano. Dia 1.º de Agosto comemorar-se-á os 150 trabalhos de Evangelização Infantil e o 
Após ler a ata da última reunião e anos do livro: O Céu e o Inferno, ou A Evangelho realizado respectivamente aos 

realizarmos algumas alterações na atual Justiça Divina Segundo o Espiritismo, Sábados das 10:00 h às 12:00 h e Segunda 
diretoria, passamos aos assuntos de maior que diferente do Evangelho Segundo das 20:00 h às 21:00 h continuará com a 
interesse. Espiritismo que foi a última obra de Kardec mesma forma adotada no ano anterior. Se 

Como ponto inicial foi focada uma das a completar o sesquicentenário o ainda não conseguimos atingir um grande 
máximas do espiritismo: A maior caridade aniversariante não é tão conhecido como público, não é por culpa da fórmula, mas 
que podes fazer pela doutrina é sua seu irmão mais velho. sim desse mesmo que não tem interesse em 
divulgação. A ideia é trabalharmos com ele durante se auto-educar através das palestras e 

Propomos confeccionar uma cesta ou todo ano, expondo-os nas palestras da Casa preleções.
algo do gênero e recheá-la com livros, e divulgar suas mensagens nos meios de Mais uma vez a mão da Espiritualidade 
revistas e mensagens acompanhadas de um comunicação. Amiga veio de encontro com o nosso facho 
pequeno lembrete com o endereço da Casa Em consequência ficou decidido que de de luz. A informação no último mês que um 
e os tipos e horários dos trabalhos 13 a 18 de abril realizar-se-á a 12º Semana dos patrocinadores nos deixou resultou em 
realizados e distribuí-la em consultórios Espírita e terá como tema o livro um novo colaborador e recebemos também 
médicos, dentários e hospitalares, porque homenageado. uma doação de R$ 100,00 de uma Casa que 
são nesses locais que se encontram pessoas Ainda em fase de estudo a Semana é agraciada mensalmente com cópias do 
necessitadas de uma palavra consoladora. poderá contar com palestras na Segunda e jornal. Quem sabe essa é 

Contudo não deixar de lado o corpo-a- Sexta-feira nas duas casas da cidade e a uma das alternativas para 
corpo, porém tendo tato na hora da projeção de um filme na Quarta-feira. ampliarmos as fronteiras do 
abordagem, afinal um passo errado pode Fora lembrado também que o livro o Céu jornal?
contribuir com o afastamento do e o Inferno será o tema da nova etapa do Ótimo mês!
companheiro ao invés de arrebanhá-lo. Curso de Espiritismo ministrado pela Prof.ª 

 Um dos itens mais importante dessa Leudimila Rodrigues, no C.E. ‘‘Amor e Inibmort

Jornal Espírita de Getulina         Getulina, Março de 2015 - N.º 81

PLANOS PARA 2015

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

á uma quebra na história familiar colocando cercadinhos, vamos alterar a Meu amigo Zé acompanhou o pai até seus 
onde as idades se acumulam e se rotina dos móveis para criar os nossos pais. derradeiros minutos.
sobrepõem e a ordem natural não Uma das primeiras transformações No hospital, a enfermeira fazia a manobra H
tem sentido: é quando o filho se acontece no banheiro. da cama para a maca, buscando repor os 

torna pai de seu pai. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira:
É quando o pai envelhece e começa a uma barra no box do chuveiro. – Deixa que eu ajudo.

trotear como se estivesse dentro de uma A barra é emblemática. A barra é Reuniu suas forças e pegou pela primeira 
névoa. Lento, devagar, impreciso. simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo vez seu pai no colo.

É quando aquele pai que segurava com das águas. Colocou o rosto de seu pai contra seu 
força nossa mão já não tem como se levantar Porque o chuveiro, simples e refrescante, peito.
sozinho. É quando aquele pai, outrora firme agora é um temporal para os pés idosos de Ajeitou em seus ombros o pai consumido 
e instransponível, enfraquece de vez e nossos protetores. Não podemos abandoná- pelo câncer: pequeno, enrugado, frágil, 
demora o dobro da respiração para sair de los em nenhum momento, inventaremos tremendo.
seu lugar. nossos braços nas paredes. Ficou segurando um bom tempo, um 

É quando aquele pai, que antigamente A casa de quem cuida dos pais tem braços tempo equivalente à sua infância, um tempo 
mandava e ordenava, hoje só suspira, só dos filhos pelas paredes. Nossos braços equivalente à sua adolescência, um bom 
geme, só procura onde é a porta e onde é a estarão espalhados, sob a forma de tempo, um tempo interminável.
janela – tudo é corredor, tudo é longe. corrimões. Embalou o pai de um lado para o outro.

É quando aquele pai, antes disposto e Envelhecer é andar de mãos dadas com os Aninhou o pai.
trabalhador, fracassa ao tirar sua própria objetos, envelhecer é subir escada mesmo Acalmou o pai.
roupa e não lembrará de seus remédios. sem degraus. E apenas dizia, sussurrado: 

E nós, como filhos, não faremos outra Seremos estranhos em nossa residência. – Estou aqui, estou aqui pai!
coisa senão trocar de papel e aceitar que Observaremos cada detalhe com pavor e O que um pai quer apenas ouvir no fim de 
somos responsáveis por aquela vida. Aquela desconhec imen to ,  com dúv ida  e  sua vida é que seu filho está ali.
vida que nos gerou depende de nossa vida preocupação.  Seremos arquitetos,  
para morrer em paz. decoradores, engenheiros frustrados. Como Publicado no jornal Zero Hora

Todo filho é pai na morte de seu pai. não previmos que os pais adoecem e 
Ou, quem sabe, a velhice do pai e da mãe precisariam da gente? (Complemento: Cap. XIV - Honra teu pai e 

seja curiosamente nossa última gravidez. Nos arrependeremos dos sofás, das tua mãe: ‘‘A ingratidão dos 
Nosso último ensinamento. Fase para estátuas e do acesso caracol, nos filhos e os laços de 
devolver os cuidados que nos foram arrependeremos de cada obstáculo e tapete. família’’)
confiados ao longo de décadas, de retribuir o Feliz do filho que é pai de seu pai antes da 
amor com a amizade da escolta. morte, e triste do filho que aparece somente 

E assim como mudamos a casa para no enterro e não se despede um pouco por 
atender nossos bebês, tapando tomadas e dia.

Colaboração: Prof.ª 
Leudimila Rodrigues 
Tempeste

PAI DE MEU PAI



adeu, que era dos comentaristas mais confiar em meus semelhantes, deles pessoal, desde que me sinta 
inflamados, no culto da Boa Nova, em recebendo a justa consideração de que me aprovado pelo código do T

casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, sinta credor, em face da elevação de meu bem, no campo de minha 
relacionando os imperativos da felicidade ideal. consciência, sem ironias e 
humana e clamando contra os dominadores de Suspiro pelo respeito de todos, para que eu críticas descabidas.
Roma e contra os rabinos do Sinédrio. possa trabalhar sem impedimentos. Resumindo, Mestre, eu queria ser 

Tocado de indisfarçável revolta, dissertou Regozijar-me-ia se a maledicência me compreendido, respeitado e estimado por 
largamente sobre a discórdia e o sofrimento esquecesse. todos, embora não seja, ainda, o modelo de 
reinantes no povo, situando-lhes a causa nas Vivo na expectativa da cordialidade alheia perfeição que o Céu espera de mim, com o 
deficiências políticas da época, e, depois que e julgo que o mundo seria um paraíso se as abençoado concurso da dor e do tempo.
expendeu várias considerações preciosas, em pessoas da estrada comum se tratassem de Calou-se o apóstolo e esboçou-se, na sala 
torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: acordo com o meu anseio honesto de ser singela, incontido movimento de curiosidade 

- Tadeu, como interpreta você a felicidade? acatado pelos demais. ante a opinião que o Cristo adotaria.
- Senhor, a felicidade é a paz de todos. A indiferença e a calúnia doem-me no Alguns dos companheiros esperavam que o 

O Cristo estampou significativa expressão coração. Amigo Celeste usasse o verbo em comprida 
fisionômica e ponderou: Creio que o sarcasmo e a suspeita foram dissertação, mas o Mestre fixou os olhos 

- Sim, Tadeu, isto não desconheço; organizados pelos Espíritos das trevas, para muito límpidos no discípulo e falou com 
entretanto, estimaria saber como se sentiria tormento das criaturas. franqueza e doçura: - Tadeu, se você procura, 
você realmente feliz. A impiedade é um fel quando dirigida então, a alegria e a felicidade do mundo 

O discípulo, com algum acanhamento, contra mim, a maldade é um fantasma de dor inteiro, proceda para com os outros, como 
enunciou: quando se põe ao meu encontro. deseja que os outros procedam para com você.

- Mestre, suponho que atingiria a suprema Em razão de tudo isso, sentir-me-ia E caminhando cada homem nessa mesma 
tranqüilidade se pudesse alcançar a venturoso se os meus parentes, afeiçoados e norma, muito breve estenderemos na Terra as 
compreensão dos outros. conterrâneos me buscassem, não pelo que glórias do Paraíso.

Desejo, para esse fim, que o próximo me aparento ser nas imperfeições do corpo, mas 
não despreze as intenções nobres e puras. pelo conteúdo de boa-vontade que presumo Neio Lúcio

Sei que erro, muitas vezes, porque sou conservar em minh'alma. (Pisc. Chico Xavier)
humano; entretanto, ficaria contente se Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente 
aqueles que convivem comigo me satisfeito se quantos peregrinam comigo me 
reconhecessem o sincero propósito de acertar. concedessem direito de experimentar 

Respiraria abençoado júbilo se pudesse livremente o meu gênero de felicidade 

Colaboração: Edgar 
Feres Filho
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 JESUS NO LAR 

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

em apenas um minuto *Miudezas em geral

Oficina Santa Clara

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

chaveiroandrecanhao@hotmail.com

A  RECEITA DA FELICIDADE

Chaveiro ANDRÉ CANHÃO

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

Quatro Mãos

Abençoa, Senhor, a Casa que nos do seu Estatuto. Suas ações espirituais e de sessão de treinamento mediúnico I, sessão 
assistência e promoção social são realizadas de desobsessão, 4ª feira: sessão de vibração deste,/ No campo de trabalho e 
pelos seguintes  departamentos: Orientação e orientação espiritual, 5ª feira: sessão de “anseio que bendigo.../ Neste pouso de 
Doutrinária Espírita, Biblioteca Espírita desobsessão,  sessão de treinamento paz, temos o doce abrigo/ Que nos revela o 
"Cairbar Schutel", Biblioteca Espírita “Boa mediúnico II, 6ª feira: sessão de estudo Amor por Luz do Lar Celeste.” 
Nova”, Livraria Espírita "Libertação" e seu doutrinário espírita e energização espiritual Auta de Souza/F. C. Xavier.
Setor: Clube do Livro Espírita “Terceiro ( passe), sábado: curso de espiritismo, das 
Milênio, Evangelização Infanto-Juvenil, 16h 30min. às 18h, domingo das 9h às 10h: A Casa dos Espíritas de Lins completa 70 
Meimei "Seara de Amor", Núcleo Espírita sessão de estudo doutrinário espírita e anos de existência. Criada em 07 de janeiro 
"Alvorada Nova" e Sopa Fraterna Cairbar energização espiritual ( passe).de l945, inicialmente com a denominação de 
Schutel."União Espírita de Lins Deus, Cristo e 

Sua sede administrativa e alguns “Um centro espírita não é simples Caridade", com endereço à rua Rio Branco, 
departamentos funcionam na Unidade I, construção de natureza material. É um 379, centro, e em 15-09-1968, teve sua 
situada no prédio sito à rua Luiz Gama, ponto do planeta onde a fé raciocinada denominação alterada para "Casa dos 
1096 e  as atividades de assistência estuda as leis universais, mormente no que Espíritas".
espiritual, estudos doutrinários e atividades se reporta à consciência e à justiça, à Nesses 70 anos transcorridos vem 
culturais na Unidade II, sito à rua Paulo Ap. edificação do destino e à imortalidade do cumprindo o que estabelece o seu Estatuto, 
Giraldi, nº 166. centro. ser.ou seja, o estudo, o ensino e a  divulgação da 

As atividades administrativas e alguns Lar de esclarecimento e consolo, Doutrina Espírita, codificada por Allan 
departamentos da Unidade I funcionam no renovação e solidariedade, em cujo Kardec, e a assistência espiritual e social 
horário comercial. equilíbrio cada coração que lhe compõe a àqueles que necessitam.

As atividades na Unidade II funcionam estrutura moral se assemelha a peça viva Para atingir as suas finalidades  a 
todas as noites de segunda a sexta-feira, das de amor na sustentação da obra em si.’’ instituição, por meio da diretoria executiva 
19h30min às 22 h e no domingo das Emmanuel/F. C. Xavier.  desenvolve  as suas atividades através dos 
8h30min às 10h, sendo: 2ª feira: curso de seus departamentos, com  divisão e 
espiritismo, 3ª feira: sessão mediúnica,         Arquimedes Brumati - presidenteespecialização das  atividades, nos termos 

CASA DOS ESPÍRITAS 70 ANOS
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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!

OPÇÕES E CAMINHOS
aminhar pela existência terrena é Francisco Cândido Xavier era um 
e n c o n t r a r  d i f i c u l d a d e s ,  simples funcionário público, pouco 
atribulações, dias difíceis e escolarizado, a dialogar com os Espíritos C

tentadores. e atender as dores do povo, no pequeno 
burgo de Pedro Leopoldo, em Minas Tal como a escola sem desafios e feita 
Gerais.somente de diversão e recreio perderia 

seu propósito, também a vida perderia sua Tornou-se a mais aprimorada antena 
proposta de aprendizado e crescimento se psíquica que a Terra já recebeu.
assim não fosse. Marie Curie, a grande mulher das 

Essas situações se constituem, ao ciências modernas, era apenas uma 
mesmo tempo, em desafios existenciais e desconhecida imigrante polonesa, na 
convites ao aprendizado. Paris do século XIX, tentando estudar e 

sobreviver.Cabe a cada um de nós perceber a 
riqueza de oportunidades que a vida nos Foi Prêmio Nobel por duas vezes e 
oferece, mesmo que, muitas vezes, sob o ofereceu ao mundo as suas descobertas, 
jugo das dificuldades ou das dores. amenizando dores dos seus irmãos em 

humanidade.O parente difícil, arrogante ou 
desrespeitoso pode ser o fomentador de Nenhuma dessas conquistas foi 
nosso desequilíbrio, o causador de simples ou fácil. Nenhum desses sonhos 
tensões  famil iares  e  contendas  foi alcançado sem grandes esforços e 
intermináveis. renúncias.

Ou podemos considerá-lo como o Porém, essas pessoas optaram por 
convite da vida para estendermos um enfrentar os problemas, dificuldades e 
pouco mais os limites de nossa paciência, limitações pessoais, da melhor forma que 
ampliar nosso olhar de compreensão lhes foi possível.
sobre suas limitações. Uma mesma *   *   *
situação, duas maneiras de ver. Somos o resultado das opções que 

A doença que nos chega repentina e fazemos.
avassaladora, redirecionando caminhos, Assim, se percebermos que algo há a 
limitando planos, pode ser vista como melhorar, utilizemos o tempo de que 
chamamento para a reflexão, para a ainda dispomos para isso.
modificação de valores e de postura Se concluirmos que os caminhos pelos 
perante a vida. quais transitamos não são os mais 

Da mesma forma, pode conduzir-nos à adequados, retifiquemos os próprios 
depressão, ao desânimo, à falência da fé. passos.

A mesma ocorrência, caminhos Teremos sempre a chance de corrigir 
distintos a serem tomados. nossos planos, reformular opções, refazer 

As dificuldades financeiras, a a estrada em algum ponto em que nos 
necessidade de esforço intenso para equivocamos.
determinadas conquistas, os obstáculos Pensemos nisso.
frequentes para alcançar o que sonhamos  
pode ser um desestímulo, um convite ao Redação do Momento Espírita.
abandono dos sonhos.

Porém, pode também se constituir em 
fonte de aprendizado e valorização das 
conquistas alcançadas.

Assim é feita nossa existência: de 
grandes e pequenos desafios. Simples 
atrapalhos e imensas dificuldades a 
enfrentar.

Cada um deles representa um convite 
que a vida nos faz.

E sempre caberá a nós a opção de como 
agir diante desses convites.

Não há no mundo quem não os tenha 
recebido.

Madre Tereza, no início de seu 
apostolado, era apenas uma desconhecida 
freira católica a pedir comida para os 
esfomeados da sua Calcutá, na Índia.

Foi Prêmio Nobel da Paz, paz que 
semeou pelo mundo das dores e das 
necessidades.

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 09/03 - Reinaldo Trombini Junior
DIA 16/03 - Profª Leudimila Rodrigues Tempeste
DIA 23/03 - Som & Imagem
DIA 30/03 - Edgar Feres Filho
DIA 06/04 - 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

ORQUESTRA
NA FEIRA

I
Ao transitar pela feira,

Numa manhã domingueira.
Eis que deparo com notas musicais,

Que ficarão em minha alma,
Por minha vida inteira.

II
Tratava de três indígenas,
Vestidos de trajes a rigor,

Com penas da cabeça aos pés,
Com aquelas flautas de bambu,
Com um belo aparato musical,

Que mexiam nas almas,
De leste a oeste, e de norte a sul.

III
Músicas que pareciam nos levar,

Emocionalmente a um passado muito 
distante,

Cuja época nossa mente, não sabia 
precisar,

Mas as músicas tão eloqüentes,
Que sem cessar, nos faziam chorar!

IV
A todas as pessoas que passavam,

Aquelas músicas lhes chamavam atenção,
As lágrimas em minhas faces rolavam,

Trazendo – me forte emoção!
 
V

Aquelas notas musicais,
Que até então  as pessoas  ali ouviam,

Estavam a nos clamar mudanças 
interiores,

A reforma íntima, à todos nós 
observadores,

Pareciam notas vindas, do mundo 
espiritual,

Dos nossos irmãos maiores, das esferas 
superiores

 
José Bastos

POESIA MEDIANEIROS DA LUZ
 muito comum nos dias atuais as 
pessoas que se interessam em 
acrescentar conhecimento com É
relação à espiritualidade e ao 

desenvolvimento mediúnico, procuram 
assimilar tudo que lhes é ministrado sem 
absorver a essência maior, iniciando suas 
atividades sem a precisa estrutura e 
acabam por verificar que não é o que 
realmente querem e desejam para si 
mesmos.

A pressa nunca foi a melhor opção, por 
n ã o  t e r e m  t i d o  t e m p o  p a r a  a  
familiarização com o intercambio 
vibratório que os impulsionará a realizar 
com mestria os trabalhos mediúnicos.

O maior ou menor tempo será 
individualizado porque cada um terá o seu 
tempo para o processo vibracional e 
intercâmbio entre mentes.

O objetivo maior que cada um manterá 
como projeção será o desejo de realizar 
alento, conforto, segurança e distribuir 
muito amor que beneficiará a todos os que 
chegarem até vocês em busca de ajuda 
para seus males.

A trajetória espiritual será medida e 
constatada  sempre pela real intenção de 
realizar, fazendo o melhor de si 
sensibilizado pelo coração.

A entrega por ocasião das reuniões deve 
ser total, acreditando e confiando na 
assistência maior dos mentores da casa 
dando o suporte necessário.

Sigam avante, os méritos e créditos 
serão de todos os que se despojarem das 
vaidades próprias do encarnado, e abraçar 
a causa com dedicação.

Fiquem na luz do Pai Maior e creiam, 
estamos muito mais presentes do que 
imaginam.
 

Águia Dourada do Amanhecer

02/03/2013

Mensagem recebida 
pelo médium Marco 
Aurélio Corbari no dia 

 mcorbari@ig.com.br

e fosses o pedinte 
agoniado que estende a 
m ã o  à  b o n d a d e  S
pública...

Se fosses a mãezinha 
infeliz, atormentada pelo choro dos 
filhinhos que desfalecem de fome...

Se fosses a criança que vagueia 
desprotegida à margem do lar...

Se fosses o pai de família, atribulado, 
ante a doença e a penúria que lhe devastam 
a casa...

Se fosses o enfermo desamparado, 
suplicando remédio...

Se fosses a criatura caída em 
d e s v a l i m e n t o ,  i m p l o r a n d o  
compreensão...

Se fosses o obsidiado, carregando 
inomináveis suplícios interiores, para 
desvencilhar-se das trevas...

Se fosses o velhinho atirado às 
incertezas da rua...

Se fosses o necessitado que te roga 
socorro, decerto perceberias com mais 
segurança a função da fraternidade para 
sustento da vida.

Se estivéssemos no lado da dificuldade 
maior que a nossa, compreenderíamos, de 
imediato, o imperativo da caridade 
incessante e do auxílio mútuo.

Reflitamos nisso. E nós, que nos 
afeiçoamos a estudos diversos, com vistas 
à edificação da felicidade e ao 
aperfeiçoamento do mundo, façamos, 
quanto possível, semelhante exercício de 
compaixão.

(Psicografia de Chico 
Xavier)

C o l a b o r a ç ã o  
Prof. Waldomiro B. Bana

MENSAGENS DE EMMANUEL
EXERCÍCIO DE
COMPAIXÃO
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